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כללי מניעת שימוש בסמים של INAD
מבוא
פתח דבר
ב 1-באוקטובר  ,2010אמצה הוועדה הלאומית הישראלית למניעת שימוש בסמים ) (INADאת תקנון מניעת השימוש
בסמים הבינלאומי )"התקנון"( .כללי מניעת שימוש בסמים אלה מאומצים ומיושמים בהתאם לאחריות של  INADעל
פי התקנון ,ומקדמות את מאמציה השוטפים של  INADלחסל את השימוש בסמים בישראל.
כללי מניעת שימוש בסמים ,בדומה לחוקי תחרויות ,הם כללי ספורט השולטים בתנאים אשר במסגרתם עוסקים
בספורט .ספורטאים ,צוות תמיכה בספורטאים ואנשים אחרים מקבלים כללים אלה כתנאי להשתתפותם והכללים
מחייבים אותם .הכללים והנהלים הספציפיים לספורט ,המיועדים לאכוף עקרונות מניעת שימוש בסמים באופן
גלובאלי והרמוני ,הם בעלי אופי ייחודי ולפיכך אינם אמורים להיות כפופים או מוגבלים ע"י דרישה לאומית כלשהי
ואמות מידה משפטיות החלות על הליכים פליליים ותעסוקה .כאשר בחונים את העובדות והחוק במקרה נתון ,כל
בתי המשפט ,בתי הדין לבוררות וגופים שיפוטיים אחרים חייבים להיות מודעים ולכבד את אופיים הייחודי של כללי
מניעת שימוש בסמים במסגרת התקנון ,ואת העובדה שכלים אלה מייצגים הסכמה בין קשת רחבה של בעלי עניין
מסביב לעולם המעוניינים בספורט הוגן.
רציונל בסיסי לתקנון וכללי מניעת השימוש בסמים של INAD
תוכניות מניעת שימוש בסמים חותרות לשמר את ערכו הפנימי של הספורט .ערך פנימי זה נקרא לעתים קרובות
"הרוח הספורטיבית" ,זוהי תמצית ההוויה האולימפית ,כך אנו משחקים בצורה הוגנת .הרוח הספורטיבית היא חגיגה
של הרוח האנושית ,הגוף והנפש ,ומאופיינת בערכים הבאים:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

מוסר ,משחק הוגן ויושר
בריאות
ביצועים מצטיינים
כיף והנאה
עבודת צוות
מחוייבות והקדשה
כיבוד כללים וחוקים
כבוד לעצמי ולמשתתפים האחרים
אומץ
קהילה וסולידריות

שימוש בסמים מנוגד באופן יסודי לרוח הספורטיבית.
תוכנית מניעת השימוש בסמים הלאומית
 INADנוסדה ע"י ממשלת ישראל והוועד האולימפי הישראלי במטרה לפעול כארגון מניעת שימוש בסמים בלתי תלוי
בישראל INAD .בעלת הסמכות והאחריות הדרושות לצורך:
*

תכנון ,תיאום ,מימוש ,ניטור וקידום שיפורים בפיקוח על השימוש בסמים.

*

שיתוף פעולה עם ארגונים לאומיים אחרים ,סוכנויות וארגוני מניעת שימוש בסמים אחרים.

*

עידוד בדיקות הדדיות בין ארגונים לאומיים למניעת שימוש בסמים

*

קידום מחקר נגד השימוש בסמים

*

כאשר ניתן מימון  -מניעת מקצת או כל המימון במשך תקופת חוסר כשרות כלשהי ,לכל ספורטאי או איש
צוות תמיכה בספורטאים שהפר את כללי מניעת השימוש בסמים.

*

חתירה נמרצת לטיפול בכל הפרות כללי מניעת השימוש בסמים בתחום השיפוט שלה,
כולל חקירה אם צוות תמיכה בספורטאים או אנשים אחרים כלשהם מעורבים במקרי
שימוש בסמים כלשהם.

*

תכנון ,יישום ופיקוח על מידע ותוכניות הדרכה בנוגע למניעת שימוש בסמים.

היקף
כללי מניעת השימוש בסמים שלהלן חלים על  ,INADכל ההתאחדויות הלאומיות בישראל וכל משתתף בפעילויות
ההתאחדויות הלאומיות הודות לחברות ,הסמכה או השתתפות בהתאחדות לאומית או בפעילויות ואירועים מטעם
ההתאחדויות הנ"ל.
כל אדם שאינו חבר בהתאחדות לאומית לספורט בישראל והעומד בדרישות בכדי להוות חלק ממארג הבדיקות
הרשום של  INADחייב להפוך לחבר בהתאחדות הלאומית הרלבנטית ,ולאפשר נטילת בדיקות לפחות שנים-עשר
) (12חודשים לפני השתתפותו באירועים בינלאומיים ואירועים של ההתאחדות הלאומית הרלבנטית.
כללי מניעת השימוש בסמים הבאים חלים על כל בקרת הסמים שבתחום שיפוטה של .INAD
סעיף 1
1.1

1.2

אכיפת הכללים
תחולה על התאחדויות לאומיות לספורט
1.1.1

התאחדויות ספורט לאומיות יאמצו את כללי מניעת השימוש בסמים שלהלן וישלבו אותם
הן במישרין והן באזכור במסמכים הקובעים שלהם ,התקנונים ו/או כללים שלהם וכן כחלק
מכללי הספורט והזכויות והחובות החלות על חבריהם ומשתתפיהם.

1.1.2

יישום כללי מניעת שימוש בסמים אלה על משתתפים מבוססת על חובות הנובעות
מחברות ,הקיימים בין התאחדויות לספורט לאומיות לבין חבריהם והמשתתפים,
באמצעות הסכמת אנשים הנ"ל להשתתף בספורט בהתאם לכלליו.

1.1.3

התאחדויות ספורט לאומיות יאמצו את תוכנית מניעת השימוש בסמים הישראלית ואת
כללי מניעת השימוש בסמים שלהלן ויפעלו לאורם ובהתאם לתנאיהם ,כתנאי לקבלת סיוע
כספי ו/או אחר מממשלת ישראל ו/או  ,INADכולל יישום העונשים הקבועים בה כנגד
יחידים ,ויכבדו את סמכות ה INAD -והשימוע בגופים המתאימים וישתפו עמם פעולה בכל
ענייני מניעת שימוש בסמים שאינם נשלטים בחוקי ההתאחדות הבינלאומית הרלבנטית
בהתאם לתקנון.

1.1.4

על ידי אימוץ כללי מניעת השימוש בסמים שלהלן ושילובם במסמכים השולטים ובכללי
הספורט ,מכירות התאחדויות ספורט לאומיות בסמכותה ואחריותה של  INADלמימוש
תוכנית מניעת השימוש בסמים בישראל ומסמיכות את  INADלבצע פיקוח על שימוש
בסמים ,ובהתאם לכך חבריהן ומשתתפיהן מכירים ומקבלים סמכות ואחריות זו.

1.1.5

באמצעות אימוץ כללי מניעת השימוש בסמים אלה ובאמצעות שילובם בתקנוניהם,
ההתאחדויות הלאומיות לספורט מכפיפות לתקנון מניעת השימוש בסמים באופן רשמי את
כל הספורטאים שבתחום סמכותם ,או כפופים לתקנונם או לכללי הספורט .הם יפעלו לפי
החלטות שמתקבלות בהתאם לכללי מניעת השימוש בסמים אלה ,ובפרט ,החלטות ועדות
המשמעת של ה .INAD -חבריהם וממשתתפיהם מכירים ומקבלים קבלת התקנון והסכמה
זו בכפוף לזכויות הערעור המפורטות להלן.

תחולה על בני אדם
1.2.1

כללי מניעת השימוש בסמים של  INADחלים על כל אדם:
 1.2.1.1החבר בהתאחדות ספורט לאומית בישראל ,ללא תלות במקום מגוריהם או הימצאם.

 1.2.1.2חברים בארגוני חברים ,מועדונים ,קבוצות ,איגודים וליגות המשוייכים
להתאחדות לאומית לספורט.
 1.2.1.3משתתפים בכל צורה בכל פעילות המאורגנת ,הנערכת ,מתכנסת או מאושרת ע"י
התאחדות לאומית לספורט בישראל או החברים ,מועדונים ,קבוצות ,איגודים או ליגות
המסונפים להתאחדות; ו-
 1.2.1.4המשתתפים בכל צורה בכל פעילות המאורגנת ,נערכת ,מתכנסת או מאושרת ע"י ארגון
אירועים לאומי או ליגה לאומית שאינם קשורים להתאחדות לאומית לספורט.
1.2.2
סעיף 2

המשתתפים ,כולל קטינים ,ייחשבו כאילו קיבלו ,הסכימו ויפעלו בהתאם לכללי מניעת השימוש
בסמים אלה מעצם השתתפותם בספורט.
הגדרת שימוש בסמים והפרות כללי מניעת השימוש בסמים

שימוש בסמים מוגדר כאירוע של הפרה אחת או יותר של כללי מניעת השימוש בסמים המפורטים בסעיפים  2.1עד
 2.8בכללי מניעת השימוש בסמים אלה.
ספורטאים ואנשים אחרים יהיו אחראיים לדעת מהי הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים ומהם החומרים והשיטות
שנכללו ברשימת האיסורים.
המקרים הבאים מהווים הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים:
2.1

2.2

נוכחות חומר אסור או המטבוליטים ) (Metabolitesאו סימני החומר בדגימה של ספורטאי
2.1.1

מחובתו האישית של כל ספורטאי לוודא שחומר אסור כלשהו לא יחדור לגופו .ספורטאים אחראיים
לנוכחות חומר אסור כלשהו או המטבוליטים או הסמנים שיימצאו בדגימה שנתנו .בהתאם לכך ,אין
חובה להוכיח כוונה ,טעות ,רשלנות או שימוש במודע מצד הספורטאי ע"מ לקבוע הפרת כללי
מניעת שימוש בסמים לפי סעיף  2.1זה.

2.1.2

הוכחה מספקת בדבר הפרת כללי מניעת שימוש בסמים לפי סעיף  2.1תקבע באחד המצבים
הבאים :נוכחות חומר אסור או מטבוליטים וסמנים של חומר מסוג זה בדגימה א' של הספורטאי -
כאשר הספורטאי מוותר על בדיקת דגימה ב' ולא נערכת בדיקה של דגימה ב' ,או; כאשר דגימה ב'
של הספורטאי נבדקת ובדיקת דגימה ב' של הספורטאי מאששת נוכחות החומר האסור או
המטבוליטים וסמנים שנתגלו בדגימה א' של הספורטאי הנ"ל.

2.1.3

למעט חומרים שבגינם מפורט סף כמותי ספציפי ברשימת החומרים האסורים ,נוכחות כמות
כלשהי של חומר אסור או מטבוליטים וסמנים בדגימה של ספורטאי מהווה הפרת כללי מניעת
השימוש בסמים.

2.1.4

כחריג לתקנה הכללית בסעיף  ,2.1יתכן שברשימת החומרים האסורים ובתקנים הבינלאומיים
ייקבעו אמות מידה מיוחדות להערכת חומרים אסורים שעשויים גם להיות מופקים ע"י גוף האדם
באופן אנדוגני ).(endogenously

שימוש או ניסיון שימוש בחומר אסור או שיטה אסורה ע"י ספורטאי
2.2.1

מחובתו האישית של כל ספורטאי לוודא שחומר אסור לא ייכנס לגופו .בהתאם לכך ,אין חובה
להוכיח כוונה ,טעות ,רשלנות או שימוש במודע מצד הספורטאי בכדי לקבוע הפרת חוקי מניעת
השימוש בסמים בדבר שימוש בחומר אסור או בשיטה אסורה.

2.2.2

הצלחה או כישלון בשימוש ,או ניסיון שימוש בחומר אסור או שיטה אסורה אינה מהותית .השימוש
או ניסיון לשימוש בחומר אסור או בשיטה אסורה מספקים בכדי להוות הפרה של כללי מניעת
השימוש בסמים.

2.3

סירוב או הימנעות – ללא הצדקה חותכת – מהסכמה לאיסוף דגימה לאחר קבלת
הודעה בהתאם לכללי מניעת השימוש בסמים או התחמקות בצורה אחרת מאיסוף
דגימה.

2.4

הפרת דרישות בדבר זמינותו של ספורטאי לבדיקות מחוץ לתחרות ,כולל אי הגשת מידע אודות מקום
הימצאו ואי-הופעה בבדיקות שהוכרזו בהתאם לכללים התואמים את תקן הבדיקות הבינלאומי .שילוב
כלשהו של אי-ביצוע שלוש בדיקות ו/או הגשות ,תוך פרק זמן של שמונה-עשר חודשים ,בהתאם
להגדרת ארגוני מניעת שימוש בסמים אשר הספורטאי בסמכותם ,יהוו הפרה של כללי מניעת השימוש
בסמים.

2.5

התערבות או ניסיון התערבות בחלק כלשהו של הפיקוח על הסמים.

2.6

החזקת חומרים אסורים או שיטות אסורות
2.6.1

החזקה של שיטה אסורה או חומר אסור כלשהם ע"י ספורטאי בתחרות ,או החזקת שיטה אסורה
או חומר אסור ע"י ספורטאי מחוץ לתחרות ,אשר אסורים מחוץ לתחרות אלא אם הספורטאי יוכיח
שההחזקה תואמת את הפטור לשימוש רפואי ) (TUEשהוענק בהתאם לסעיף ) 4.4שימוש רפואי(
או הצדקה קבילה אחרת.

2.6.2

החזקה של כל שיטה אסורה או חומר אסור ע"י ספורטאי בתחרות ,או החזקת שיטה אסורה או
חומר אסור ע"י ספורטאי מחוץ לתחרות ,אשר אסורים מחוץ לתחרות בהקשר לספורטאי ,תחרות
או אימון ,אלא אם הספורטאי יוכיח כי החזקה תואמת את הפטור לשימוש רפואי ) (TUEשהוענק
בהתאם לסעיף ) 4.4שימוש רפואי( או הצדקה קבילה אחרת.

2.7

סחר או ניסיון סחר בחומר אסור או שיטה אסורה כלשהם.

2.8

מתן או ניסיון למתן שיטה אסורה או חומר אסור כלשהם לספורטאי בתחרות ,או החזקת שיטה אסורה
או חומר אסור ע"י ספורטאי מחוץ לתחרות ,אשר אסורים מחוץ לתחרות ,או סיוע ,עידוד ,עזרה ,שיתוף
פעולה ,כיסוי או סוג כלשהו של מעורבות בהפרת כללי מניעת השימוש בסמים או כל ניסיון להפרת
כללי מניעת השימוש בסמים.

סעיף 3
3.1

הוכחה לשימוש בסמים
נטל וסטנדרטים להוכחה

נטל ההוכחה כי הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים התרחשה חל על  .INADסטנדרט ההוכחה יהיה הוכחה ע"י
 - INADלשביעות רצונו של הגוף השיפוטי  -כי התרחשה הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים ,תוך הבאת חומרת
הטענות המועלות בחשבון .סטנדרט הוכחה זה בכל מקרה הינו יותר ממאזן ההסתברות לכשעצמו ,אך הינו נמוך
מהוכחה מעבר לכל ספק סביר .כאשר כללים אלה מטילים את נטל ההוכחה על הספורטאי או האדם האחר
שהואשם בביצוע הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים ,בדבר סתירת הנחה ,או ביסוס עובדות ונסיבות מפורטות,
סטנדרט ההוכחה יהיה לפי מאזן הסתברות ,למעט כמפורט בסעיפים  10.4ו ,10.6-במסגרתם על הספורטאי לעמוד
בנטל הוכחה גבוה יותר.
3.2

שיטות לקביעת עובדות והנחות
ניתן לקבוע עובדות הקשורות בהפרת כללי מניעת השימוש בסמים בכל אמצעי אמין ,כולל הודאה .כללי
ההוכחה שלהלן יחולו במקרי שימוש בסמים:
3.2.1

מעבדות בעלות הסמכת  WADAייחשבו כאילו ביצעו ניתוח דגימות והליכי משמורת בהתאם לתקן
המעבדות הבינלאומי .הספורטאי או האדם האחר רשאי לסתור את הנחה זו באמצעות הוכחת
חריגה מתקן המעבדות הבינלאומי שעשויה היתה באופן סביר להוביל לממצא השלילי.

אם הספורטאי או האדם האחר סתר את ההנחה הקודמת והוכיח ביצוע חריגה
מתקן המעבדות הבינלאומי אשר הייתה עשויה להוביל לממצא המעבדה השלילי
באופן סביר ,נטל ההוכחה יחול על  INADלהוכיח שחריגה זו לא גרמה לממצא
המעבדה השלילי.
3.2.2

חריגה מכל כלל אחר בתקן המעבדות הבינלאומי או כלל מניעת שימוש בסמים אחר ,או מדיניות
שלא הובילה לממצא מעבדה שלילי או הפרה אחרת של כללי מניעת השימוש בסמים ,לא תבטל
את התוצאות .במקרה שהספורטאי או האדם האחר יוכיח שחריגה מתקן בינלאומי אחר או כלל
מניעת שימוש בסמים או מדיניות אחרת אשר היו יכולים לגרום בצורה סבירה לממצא המעבדה
השלילי או להפרה אחרת של כללי מניעת השימוש בסמים ,על  INADיהיה להוכיח כי חריגה זו לא
גרמה לממצא המעבדה השלילי או לבסיס העובדתי להפרת כללי מניעת השימוש בסמים.

3.2.3

העובדות שייקבעו בהחלטת בית משפט או ועדת משמעת מקצועית בעלת כושר שיפוט מתאים -
שאינן כפופות לערעור  -יהוו הוכחות שאינן ניתנות לסתירה כנגד הספורטאי או האדם האחר עליו
חלה ההחלטה בהתאם לעובדות הנ"ל ,אלא אם הספורטאי או האדם האחר יוכיח כי ההחלטה
הפרה עקרונות צדק טבעיים.

3.2.4

במסגרת שימוע בדבר הפרת כללי מניעת השימוש בסמים ,ההרכב שבפניו מתקיים השימוע רשאי
להסיק מסקה כנגד הספורטאי או האדם האחר שביצע הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים על
סמך סירובו של הספורטאי או האדם האחר ,לאחר שתתבצע בקשה בתוך זמן סביר לפני השימוע,
להופיע בשימוע )באופן אישי או בטלפון או בהתאם להוראות הרכב השימוע( ולענות על שאלות
מצד הרכב השימוע או ארגון מניעת השימוש בסמים שטען להפרת כללי מניעת השימוש בסמים.

סעיף 4
4.1

רשימת האיסורים
שילוב רשימת האיסורים

כללי מניעת השימוש בסמים אלה משלבים את רשימת האיסורים שמתפרסמת ומתעדכנת ע"י  WADAהמתוארת
בסעיף  4.1לתקנון INAD .תפרסם את רשימת האיסורים השוטפת לכל ההתאחדויות הלאומיות ,בין היתר באמצעות
הכללתה באתר האינטרנט שלה ,או באתר האינטרנט של  .WADAכל התאחדות לאומית תוודא כי רשימת האיסורים
הנוכחית עומדת לרשות חבריה ומשתתפיה.
4.2

חומרים אסורים ושיטות אסורות המופיעים ברשימת האיסורים
4.2.1

חומרים אסורים ושיטות אסורות
אלא אם נאמר אחרת ברשימת האיסורים ו/או בעדכון הרשימה ,רשימת האיסורים והעדכונים
לרשימה יכנסו לתוקף בהתאם לכללי מניעת שימוש בסמים אלה ,שלושה חודשים לאחר פרסום
רשימת האיסורים ע"י  WADAמבלי שתידרש פעולה נוספת כלשהי מטעם .INAD

4.2.2

חומרים מפורטים
למטרת יישום סעיף ) 10סנקציות כנגד אנשים( כל החומרים האסורים יהוו "חומרים מפורטים"
למעט )א( חומרים המסווגים כסטרואידים ) (anabolic agentsוהורמונים או )ב( חסמים
) (antagonistsומאפננים ) (modulatorsשל הורמונים המפורטים ברשימת האיסורים .שיטות
אסורות אינן נחשבות לחומרים מפורטים.

4.2.3

סוגים חדשים של חומרים אסורים
במקרה ש WADA-תרחיב את רשימת האיסורים על ידי הוספת סוג חדש של חומר אסור בהתאם
לסעיף  4.1לתקנון ,יקבע הוועד המנהל של  WADAאם כל או חלק החומרים האסורים במסגרת
הסוג החדש של חומר אסור ייחשבו לחומרים מפורטים בהתאם לסעיף .4.2

4.3

אמות מידה להכללת חומרים ושיטות ברשימת האיסורים
כמפורט בסעיף  4.3.3לתקנון ,קביעה של חומרים אסורים ושיטות אסורות שייכללו
ברשימת האיסורים של  WADAוסיווג החומרים לקטגוריות ברשימת האיסורים הנם סופיים
ואינם חשופים לערעור ע"י ספורטאי או אדם אחר על סמך טיעון כי החומר או השיטה אינם גורם מיסוך
) (masking agentאו כי אינו בעל פוטנציאל לשיפור ביצועים ,סכנה לבריאות או הפרת הרוח הספורטיבית.

4.4

סעיף 5
5.1

יוצאים מהכלל לשימוש רפואי
4.4.1

ספורטאים הסובלים בעייה רפואית מתועדת הדורשת שימוש בחומר אסור או שיטה אסורה חייבים
לקבל  TUEלפני השימוש .נוכחות חומר אסור או מטבוליטים או סמנים של החומר סעיף (2.1
שימוש או ניסיון שימוש בחומר אסור או תהליך אסור )סעיף  ,(2.2החזקת חומר אסור או תהליך
אסור )סעיף  (2.6או מתן או ניסיון לתת חומר אסור או תהליך אסור )סעיף  (2.8התואמים את
תנאי  TUEרלבנטי שהונפק בהתאם לתקן הבינלאומי בדבר "פטור בדבר שימוש רפואי" לא ייחשבו
להפרת כללי מניעת השימוש בסמים.

4.4.2

על ספורטאים שנכללו במאגר הבדיקות הרשומות של  INADוספורטאים אחרים המשתתפים
באירוע לאומי לקבל  TUEמה INAD -או תעודה המוכרת על ידה .על בקשת  TUEלהתבצע בהקדם
האפשרי )במקרה של ספורטאי במאגר הבדיקות הרשומות ,כאשר הוא מקבל לראשונה הודעה
בדבר הכללתו במאגר( ובכל מקרה )למעט מצבי חירום( לא יאוחר מ 30-יום לפני השתתפות
הספורטאי באירוע TUE .שהוענק ע"י  INADידווח להתאחדות הלאומית של הספורטאיTUE .
שהוענק ע"י  INADלספורטאי ,הנכלל במאגר הבדיקות הרשומות או בדבר ספורטאים בינלאומיים,
בהם כללי ההתאחדות הבינלאומית מסמיכים את  INADלהעניק  TUEלספורטאים בינלאומיים
ידווחו להתאחדות הבינלאומית ול WAD-באמצעות .ADAMS

4.4.3

על ספורטאים אחרים הנתונים לבדיקות )כלומר ספורטאים שאינם נכללים ע"י ה INAD -במאגר
הבדיקות הרשומות ואינם משתתפים באירועים לאומיים ,אך כפופים לבדיקות( לקבל  TUEמארגון
מניעת השימוש בסמים הלאומי שלהם או מגוף אחר שהוסמך ע"י ההתאחדות הלאומית שלהם,
כנדרש על פי חוקי ארגון מניעת השימוש בסמים הלאומי או ההתאחדות הלאומית שלהם.
התאחדויות בינלאומיות יודיעו מייד ל INAD-אודות  TUEשהונפק על ידן.

4.4.4

 INADתמנה ועדה שתשקול בקשות ל") TUE-ועדת  ("TUEבהתאם לתקן הבינלאומי לפטור
לשימוש רפואי .חברי ועדת  TUEיעריכו את הבקשות בהתאם לתקן הבינלאומי לפטור לשימוש
רפואי ללא דיחוי וייתנו החלטה בנוגע לבקשה ,שתהווה את החלטתה הסופית של .INAD

4.4.5

 ,WADAמיוזמתה ,רשאית לבחון בכל עת את נושא הענקת  TUEלכל ספורטאי בינלאומי או
ספורטאי שנרשם לאירוע בינלאומי בגינו נדרש  ,TUEבכפוף לתקנות ההתאחדות הבינלאומית ,או
בדבר ספורטאי ברמה לאומית הכלול ב NADO-או במאגר הבדיקות הרשומות של ההתאחדות
הלאומית אליה הוא משתייך .בנוסף לכך ,עם קבלת בקשה מספורטאי שבקשתו ל TUE-נתקלה
בסירוב ,רשאית  WADAלבחון את הסירוב .במקרה שה WADA -תקבע כי ההענקה או הסירוב
להעניק את ה TUE-אינם תואמים את התקן הבינלאומי לפטור לשימוש רפואי ,רשאית WADA
להפוך את ההחלטה .החלטות בנוגע ל TUE-כפופות לערעור בהתאם לסעיף .13
בדיקות

סמכות לבצע בדיקות
כל הספורטאים הכפופים להתאחדות לאומית יהיו נתונים לבדיקות בידי  ,INADההתאחדות הבינלאומית של
הספורטאי ,ההתאחדות הלאומית של הספורטאי וכל ארגון מניעת שימוש בסמים אחר האחראי לבדיקות
בתחרות או באירוע שבו הם משתתפים .כל הספורטאים הכפופים להתאחדות לאומית ,כולל ספורטאים
בתקופת חוסר כשרות או השעייה זמנית ,יהיו כפופים לבדיקות בכל מקום ושעה ,עם או ללא הודעה
מוקדמת ,במהלך תחרות או מחוץ לתחרות .הבדיקות ייערכו ע"י  ,INADההתאחדות הבינלאומית של
הספורטאי ,WADA ,ההתאחדות הלאומית של הספורטאי ,הארגון הלאומי למניעת שימוש בסמים בכל

מדינה בה הספורטאי נמצא או בה הספורטאי אזרח ,תושב ,מחזיק ברישיון או חבר
בארגון ספורט ,הוועד האולימפי הבינלאומי בקשר לאולימפיאדה IPC ,בקשר לאולימפיאדה
לנכים ,וכל ארגון מניעת שימוש בסמים אחר האחראי לבדיקות בתחרות או באירוע שבו
משתתף הספורטאי.
על כל הספורטאים לציית לכל בקשה לבדיקה מטעם כל גוף למניעת שימוש בסמים בעל סמכות בדיקה.
5.2

תוכנית פיזור בדיקות
בתיאום עם ארגוני מניעת שימוש בסמים אחרים המבצעים בדיקות באותם ספורטאים ובהתאם לתקן
הבדיקות הבינלאומי ,ה:INAD -

5.3

5.2.1

תתכנן ותבצע מספר אפקטיבי של בדיקות בתחרויות ומחוץ לתחרויות בספורטאים הנמצאים
בתחום סמכותה ,כולל אך לא רק ספורטאים המשתייכים למאגרי הבדיקות הרשומים שלה.

5.2.2

למעט בנסיבות יוצאות מהכלל ,בדיקות מחוץ לתחרות יתבצעו ללא מתן הודעה מוקדמת.

5.2.3

עדיפות תינתן לבדיקות ממוקדות.

5.2.4

ביצוע בדיקות בספורטאים הנמצאים בתקופת חוסר כשרות או השעייה זמנית.

אמות מידה לבדיקות
בדיקות שיבוצעו בידי  INADוהתאחדויות לאומיות יהיו תואמות במהותן לתקן הבדיקות הבינלאומי התקף
בעת ביצוע הבדיקה.
5.3.1

5.4

דגימות דם )או חומרים אחרים שאינם שתן( יכולות לשמש לגילוי חומרים אסורים או שיטות
אסורות ,למטרות הליך סינון ,או להכנת פרופיל המטולוגי )(longitudinal hematological profiling
)"דרכון"(.

תיאום בדיקות
5.4.1

בדיקות באירועים – בתחרויות
איסוף דגימות לבקרת סמים יתבצע הן באירועים בינלאומיים והן באירועים לאומיים .אולם ,למעט
אם נאמר אחרת בזה ,על ארגון אחד בלבד להיות אחראי לייזום והובלת הבדיקות במהלך האירוע.
באירועים בינלאומיים ,ייזום איסוף הדגימות לבקרת הסמים יתבצע ע"י הארגון הבינלאומי שהינו
הגוף השולט באירוע )למשל ,הוועד האולימפי הבינלאומי למשחקים האולימפיים ,התאחדות
בינלאומית לאליפות עולם ,ארגון הספורט הפן-אמריקני למשחקי פן-אמריקה וכו'( .באירועים
לאומיים ,ייזום וניהול דגימות ביקורת הסמים יתבצע ע"י ה.NADO-
 5.4.1.1עם זאת ,במקרה שה -תחליט  INADלבצע בדיקות נוספות בספורטאים באירוע
שבמסגרתו ה INAD -אינו אחראי לייזום וניהול בדיקות ,ה INAD -יפנה קודם לגוף המארגן
את האירוע לקבלת רשות לביצוע ותיאום בדיקות נוספות .במקרה שה INAD-לא תהיה
שבעת רצון מתגובת הגוף המארגן את האירוע ,ה INAD -תהיה רשאית לבקש את רשות
 WADAלביצוע בדיקות נוספות ולקבוע כיצד לתאם את הבדיקות הנוספות הנ"ל.

5.4.2

בדיקות מחוץ לתחרויות
ארגונים בינלאומיים וארגונים לאומיים רשאים ליזום ולבצע בבדיקות מחוץ לתחרות .את הבדיקות
מחוץ לתחרות רשאים ליזום ולבצע) :א( ) ;WADAב( הוועד האולימפי הבינלאומי או הוועד
הבינלאומי לאולימפיאדת הנכים בהקשר לאולימפיאדה או אולימפיאדת נכים; )ג(  ;INADאו )ד( כל
ארגון מניעת שימוש בסמים אחר בעל סמכות לבדיקת ספורטאים כמפורט בסעיף ) 5.1סמכות

בדיקה( .בדיקות מחוץ לתחרות יתואמו באמצעות  - ADAMSכאשר הדבר ניתן
לביצוע באופן סביר – בכדי למקסם את יעילות מאמץ הבדיקות המשותף ולמניעת
בדיקות חוזרות מיותרות מהספורטאים.
5.5

5.6

דרישות בדבר הימצאותם של ספורטאים
5.5.1

 INADתכין מאגר בדיקות רשומות של הספורטאים הדרושים לציית לדרישות ההימצאות בהתאם
לתקן הבדיקות הבינלאומי ,ותפרסם את הקריטריונים להכללת ספורטאים במאגר הבדיקות
הרשומות ,וכן רשימה של הספורטאים העומדים בקריטריונים בתקופה הנדונה INAD .תבחן
ותעדכן את הקריטריונים להכללת ספורטאים במאגר הבדיקות הרשומות שלה ,ותעדכן את
החברים במאגר הבדיקות הרשומות מעת לעת בהתאם לקריטריונים שנקבעו .כל ספורטאי במאגר
הבדיקות הרשומות )א( יודיע ל INAD-על מקום הימצאו על בסיס רבעוני ויספק מידע מדוייק ועדכני
על מיקומו בהתאם לאופן המפורט בסעיף  11.3לתקן הבדיקות הבינלאומי; )ב( יעדכן את המידע
כנדרש ,בהתאם לסעיף  11.4.2לתקן הבדיקות הבינלאומי כך שיהיה מדוייק ושלם בכל עת; ו)-ג(
יתייצב לבדיקות במקום הימצאו ,בהתאם לסעיף  11.4לתקן הבדיקות הבינלאומי.

5.5.2

אי-הודעה ל INAD-ע"י ספורטאים אודות מקום הימצאם ,תחשב כאי-הגשה למטרות סעיף 2.4
כאשר תנאי סעיף  11.3.5של תקן הבדיקות הבינלאומי מתמלאים.

5.5.3

ספורטאי שלא הודיע ל INAD-על מקום הימצאו לצורך בדיקות ייחשב כאילו החמיץ בדיקה למטרות
סעיף  2.4כאשר תנאי סעיף  11.3.5של תקן הבדיקות הבינלאומי מתמלאים.

5.5.4

כל התאחדות לאומית תסייע אף היא ל INAD-ביצירת מאגר הבדיקות הרשומות של ספורטאים
ברמה לאומית גבוהה ודרישות תקן הבדיקות הבינלאומי בדבר ההימצאות יחולו גם בגינם .כאשר
ספורטאים אלה רשומים גם במאגר הבדיקות הרשומות של התאחדות בינלאומית ,יגיעו
ההתאחדות הבינלאומית ו INAD-להסכמה )אם נדרש ,בסיוע  (WADAבאשר איזו מהן תהיה
אחראית לקבלת הודעות בדבר הימצאות מהספורטאי ולשיתוף הגוף האחר )וגופים אחרים
העוסקים במניעת שימוש בסמים( בהתאם לסעיף  5.5.5להלן.

5.5.5

מידע אודות הימצאות שיסופק בהתאם לסעיפים  5.5.1ו 5.5.4-יועבר ל WADA-וארגוני מניעת
שימוש בסמים אחרים אשר הינם בעלי סמכות לבדוק ספורטאים בהתאם לסעיפים )11.7.1ד( ו-
)11.7.3ד( של תקן הבדיקות הבינלאומי ,כולל התנייה שהפרטים יישמרו בסודיות מוחלטת בכל
עת ,ישמשו אך ורק למטרות תכנון ,תיאום וביצוע בדיקות ,ויושמדו לאחר שיהפכו בלתי רלבנטיים
למטרות אלה.

פרישה וחזרה לתחרויות
5.6.1

ספורטאי שזוהה ע"י ה INAD-להכללה במאגר הבדיקות הרשומות ימשיך להיות כפוף לכללי מניעת
השימוש בסמים אלה ,כולל החובה לציית לדרישות ההימצאות של תקן הבדיקות הבינלאומי ,אלא
אם כן ועד אשר הספורטאי יודיע בכתב ל INAD-כי הוא או היא פרשו ,או עד שהוא או היא לא
יעמדו עומד בקריטריונים להכללה במאגר הבדיקות הרשומות של  INADוקיבלו על כך הודעה מ-
.INAD

5.6.2

ספורטאי ששלח ל INAD-הודעת פרישה אינו רשאי לחזור לתחרויות אלא אם הודיע לINAD-
לפחות שישה חודשים לפני שהוא מתכנן לשוב לתחרויות ונמצא זמין לבדיקות מחוץ לתחרות בלי
הודעה מוקדמת ,כולל )אם נדרש( ציות לדרישות ההימצאות של תקן הבדיקות הבינלאומי ,בכל עת
בתקופה לפני שובו לתחרויות.

5.6.2

התאחדויות לאומיות רשאיות לקבוע דרישות דומות לפרישה ולשיבה לתחרויות בדבר ספורטאים
הנמצאים במאגר הבדיקות הרשומות שלהן.

5.7

בחירת ספורטאים לבדיקה
5.7.1

באירועים לאומיים ,ה ,INAD -בתיאום עם ההתאחדות הלאומית )כאשר הדבר
אפשרי( תקבע את מספר הבדיקות למנצחים ,הבדיקות האקראיות והבדיקות
הייעודיות שיבוצעו.
הספורטאים הבאים ייבדקו בכל תחרות באירוע לאומי:
 5.7.1.1בענפי ספורט אישיים  -כל ספורטאי שיסיים באחד משלושת המקומות הראשונים
בתחרות ,וכן ספורטאי אחד נוסף שייבחר באקראי מבין משתתפי התחרות.
 5.7.1.2בספורט קבוצתי וענפי ספורט אחרים שבהם הזכייה היא בקבוצות  -שני ספורטאים
שייבחרו באקראי מכל אחת משתי הקבוצות שהגיעו למקומות הראשונים.

5.8

5.7.2

בנוסף להליכי הבחירה המפורטים בסעיף  ,5.7.1באירועים לאומיים ה ,INAD -בתיאום עם
ההתאחדות הלאומית )כאשר הדבר אפשרי( תהה רשאית לבחור ספורטאים או קבוצות לבדיקות
ייעודיות ,כל עוד הבדיקות הייעודיות הנ"ל לא ישמשו לכל מטרה פרט לפיקוח לגיטימי על שימוש
בסמים.

5.7.3

ספורטאים ייבחרו לבדיקות מחוץ לתחרות ע"י ה INAD -ו/או ההתאחדות הלאומית בהליך התואם
את דרישות תקן הבדיקות הבינלאומי.

תוכנית משקיפים בלתי תלויים
התאחדויות לאומיות וכן ועדות מארגנות של אירועים לאומיים מטעם התאחדויות יספקו גישה למשקיפים
בלתי תלויים במהלך האירוע ,בהתאם לתוכנית המשקיפים שאינם תלויים.

סעיף 6

ניתוח דגימות

דגימות לפיקוח על שימוש בסמים ייאספו בהתאם לכללי מניעת השימוש בסמים אלה ויעברו בדיקה בהתאם
לעקרונות הבאים:
6.1

שימוש במעבדות מורשות
למטרות סעיף ) 2.1נוכחות חומר אסור או מטבוליטים וסמני החומר( INAD ,או ההתאחדות הלאומית
יישלחו דגימות לבדיקה אך ורק למעבדות מורשות על ידי  WADAאו שאושרו על ידי  WADAבאופן אחר.
בחירת מעבדה מורשית של ) WADAאו מעבדה או שיטה אחרת המאושרת ע"י  (WADAשתבצע את בדיקת
הדגימות תיקבע ע"י  INADבלבד.

6.2

מטרת איסוף ובדיקת הדגימות
הדגימות ייבדקו לגילוי החומרים האסורים והשיטות האסורות המפורטים ברשימת האיסורים וחומרים
אחרים לפי הוראות  ,WADAבהתאם לתוכנית הפיקוח המפורטת בסעיף  4.5לתקנון או ע"מ לסייע לINAD-
או להתאחדות הלאומית בניטור פרמטרים רלבנטיים בשתן ,דם וחומר אחר המגיע מגוף הספורטאי ,כולל
 DNAופרופיל גנום ,למטרות מניעת שימוש בסמים.

6.3

מחקר על דגימות
אף דגימה לא תשמש למטרה אחרת כלשהי פרט כמפורט בסעיף  6.2ללא הסכמת הספורטאי בכתב .כל
אמצעי הזיהוי יוסרו מדגימות שישמשו )בהסכמת הספורטאי( למטרות שאינן לצורכי סעיף  6.2כך שלא
יהיה אפשר לאתר ספורטאי מסויים באמצעותן.

6.4

תקנים לבדיקת דגימות ודיווח
המעבדות יבדקו את דגימות הפיקוח על הסמים וידווחו את התוצאות בהתאם לתקן
המעבדות הבינלאומי.

6.5

בדיקה חוזרת של דגימות
ניתן לבדוק שוב דגימה למטרות המפורטות בסעיף  6.2בכל עת ,אך ורק בהתאם להוראות ארגון מניעת
השימוש בסמים שנטל את הדגימה או ה .WADA -הנסיבות והתנאים לבדיקה חוזרת של דגימה יהיו
בהתאם לדרישות תקן המעבדות הבינלאומי.

סעיף 7
7.1

ניהול תוצאות
ניהול תוצאות בדיקות ביוזמת INAD
ניהול תוצאות בדיקות ביוזמת ) INADכולל בדיקות שבוצעו בידי  WADAבכפוף להסכם עם  (INADיתבצע
כדלקמן:
7.1.1

תוצאות כל הבדיקות יישלחו ל INAD-בצורה מקודדת ,בדו"ח בחתימת נציג מוסמך של המעבדה.
על כל התקשורת להתבצע בחשאיות ובהתאם ל - ADAMS-כלי ניהול מסדי נתונים שפיתחה
 ADAMS .WADAתואם את החוקים והנורמות בדבר שמירה על פרטיות החלים על WADA
וארגונים אחרים המשתמשים בו.

7.1.2

עם קבלת ממצא מעבדה מנוגד לתקנות INAD ,תבצע בחינה שתקבע אם) :א(  TUEמתאים הוענק
או יוענק בהתאם לתקן הבינלאומי בדבר פטור עקב שימוש רפואי ,או )ב( קיימת סטייה כלשהי
מתקן הבדיקות הבינלאומי או תקן המעבדות הבינלאומי שעשויה הייתה לגרום לממצא אשר הינו
מנוגד לתקנות.

7.1.3

במקרה שבחינה ראשונית של ממצא המעבדה המנוגד לתקנות לפי סעיף  7.1.2לא תגלה TUE
רלבנטי או זכאות ל TUE-לפי התקן הבינלאומי בדבר פטור מטעמי שימוש רפואי ,או חריגה שגרמה
לממצא המעבדה המנוגד לתקנות ,ה INAD -תודיע מייד לספורטאי ,באופן המפורט בסעיף
 ,14.1.1אודות) :א( הממצא המנוגד לתקנות; )ב( תקנת מניעת השימוש בסמים שהופרה; )ג(
זכותו של הספורטאי לבקש בדיקה מיידית של דגימה ב' או אם לא ביקש זאת ,לבקש ויתור על
בדיקת דגימה ב'; )ד( התאריך ,השעה והמקום לבדיקת דגימה ב' אם הספורטאי או  INADיחליטו
לבקש בדיקת דגימה ב'; )ה( אפשרות לספורטאי ו/או נציגו להיות נוכח בפתיחת ובדיקת דגימה ב'
בתוך פרק הזמן המפורט בתקן המעבדות הבינלאומי אם התבקשה בדיקה זו; ו)-ו( על זכותו של
הספורטאי לבקש עותקים מחבילת תיעוד דגימה א' וב' במעבדה ,הכוללת מידע הנדרש לפי תקן
המעבדות הבינלאומי INAD .גם תודיע להתאחדות הבינלאומית של הספורטאי ול .WADA-אם ה-
 INADתחליט שלא להתייחס לממצאים הנוגדים את התקנות כאל הפרה של תקנת מניעת השימוש
בסמים ,היא תודיע על כך לספורטאי ,להתאחדות הבינלאומית של הספורטאי ול.WADA-

7.1.4

כאשר הספורטאי או  INADיבקשו זאת ,ייקבעו הסדרים לבדיקת דגימה ב' בתוך פרק הזמן המצויין
בתקן המעבדות הבינלאומי .ספורטאי רשאי לקבל את תוצאות בדיקת דגימה א' ,אם יוותר על
הדרישה לבדיקת דגימה ב' .עם זאת INAD ,רשאית לבצע את בדיקת דגימה ב'.

7.1.5

הספורטאי ו/או נציגו יורשו להיות נוכחים בבדיקת דגימה ב' בתוך פרק הזמן שצויין בתקן המעבדות
הבינלאומי .כמו כן ,רשאי נציג ההתאחדות הלאומית של הספורטאי וכן נציג  INADלהיות נוכחים.

7.1.6

אם יתברר כי תוצאות דגימה ב' שלילית ,אז )אלא אם  INADתחליט להמשיך להתייחס למקרה
כהפרת תקנות מניעת השימוש בסמים לפי סעיף  (2.2הבדיקה כולה תיחשב שלילית והודעה
בהתאם תשלח לספורטאי ,להתאחדות הלאומית שלו ול.INAD-

7.2

7.3

7.1.7

אם יזוהה חומר אסור או שימוש בשיטה אסורה ,הממצאים ידווחו לספורטאי,
להתאחדות הלאומית שלו ,ל INAD-ול.WADA-

7.1.8

 INADתבצע חקירת המשך ככל שתידרש בהפרה אפשרית של תקנות מניעת
השימוש בסמים שלא כוסתה בסעיפים  7.1.1עד  .7.1.8כאשר  INADבטוחה שבוצעה הפרה של
תקנות מניעת השימוש בסמים ,היא תשלח הודעה מיידית לספורטאי או לאדם אחר אשר עלול
להיות חשוף לסנקציה )ענישה( אודות תקנת מניעת השימוש בסמים שהופרה ,והבסיס להפרה.
 INADגם תשלח הודעה להתאחדות הבינלאומית של הספורטאי ול.WADA-

בחינת ממצאים חריגים
7.2.1

בהתאם לתקנים הבינלאומיים ,בנסיבות מסויימות מעבדות חייבות לדווח על נוכחות חומרים
אסורים  -שיכולים גם להיות מופקים באופן טבעי בגוף  -כממצאים חריגים הדורשים המשך חקירה.

7.2.2

עם קבלת ממצא חריג עבור דגימה INAD ,תבצע בחינה על מנת לקבוע) :א( אם הוענק  TUEהולם,
או )ב( אם ישנה חריגה נראית לעין מתקן הבדיקות הבינלאומי ותקן המעבדות הבינלאומי ,שהייתה
עלולה לגרום לממצא החריג.

7.2.3

אם בחינה ראשונית של הממצא החריג בהתאם לסעיף  7.2.2תגלה  TUEהולם או סטייה מתקן
הבדיקות הבינלאומי או תקן המעבדות הבינלאומי שהובילה לממצא החריג ,תיחשב הבדיקה כולה
לשלילית והספורטאי ,ההתאחדות הבינלאומית של הספורטאי ו WADA-יקבלו על כך הודעה.

7.2.4

אם הבחינה הראשונית של ממצא חריג בהתאם לסעיף  7.2.2לא תגלה  TUEהולם או סטייה
שגרמה לממצא החריג ,ה INAD -תבצע את החקירה הדרושה .עם השלמת החקירה ,תישלח
הודעה לספורטאי ,ל WADA-ולהתאחדות הבינלאומית של הספורטאי שתפרט אם הוחלט לטפל
בממצא החורג מהתקנות בהתאם לסעיף .7.14

7.2.5

 INADלא תשלח הודעה על ממצא חריג אלא לאחר השלמת חקירתה וקבלת ההחלטה אם לטפל
בממצא החריג כממצא החורג מהתקנות אלא אם מתקיימת אחת הנסיבות שלהלן:
)א(

במקרה שה INAD -תקבע שעל דגימה ב' לעבוד בדיקה לפני סיכום החקירה ,היא תהיה
רשאית לבצע את הבדיקה של דגימה ב' לאחר משלוח הודעה לספורטאי .הודעה זו תכלול
תיאור של הממצא החריג והנתונים המפורטים בסעיף ) 7.1.3ב( עד )ו(.

)ב(

במקרה שה INAD -תקבל בקשה ממארגני אירוע גדול  -זמן קצר לפני אירוע בינלאומי ,או
בקשה מארגון ספורט האחראי לבחירת חברי נבחרת באירוע בינלאומי במועד קרוב -
לגלות אם קיים ממצא חריג כנגד ספורטאי כלשהו המופיע ברשימות של מארגני האירוע
הגדול או ארגון הספורט הנ"ל ,ה INAD -תעביר את שמו של הספורטאי לאחר שתשלח
הודעה אודות הממצא החריג לספורטאי קודם לכן.

תוכן ההודעה להתאחדות הבינלאומית של הספורטאי ולWADA-
הודעה לארגון הבינלאומי של הספורטאי ול WADA-בכפוף לסעיף  7זה ,תכלול :את שם הספורטאי,
המדינה ,הספורט והתחום במסגרת הספורט ,הדרגה התחרותית של הספורטאי ,אם הבדיקה נערכה בתוך
תחרות או מחוץ לתחרות ,תאריך איסוף הדגימות ותוצאת הבדיקה שעליה דיווחה המעבדה.

7.4

ניהול תוצאות בדבר הפרת תקנות מניעת שימוש בסמים ע"י ספורטאי שאינו בתחום סמכות הINAD -
ניהול תוצאות וקיום שימוע על הפרות של התקנות למניעת השימוש בסמים ,הנובעים מבדיקה שנערכה או
התגלתה ע"י  INADהנוגעים לספורטאי שאינו אזרח ,תושב ,בעל רישיון או חבר בארגון ספורט בישראל,
יטופל על פי כללי ההתאחדות הבינלאומית הרלבנטית.

7.5

7.6

7.7

ניהול תוצאות להפרות בדבר הימצאות )מיקום(
7.5.1

ניהול תוצאות בנוגע לאי-עדכון בדבר הימצאות ע"י ספורטאי הנמצא במאגר הבדיקות הרשומות
של  ,INADיתבצע בידי  INADבהתאם לסעיף  11.6.2לתקן הבדיקות הבינלאומי )אלא אם הוסכם
בהתאם לסעיף  5.5.4כי ההתאחדות הבינלאומית לקבל על עצמה אחריות לכך(.

7.5.2

ניהול התוצאות בנוגע לבדיקה שלא התבצעה ע"י ספורטאי במאגר הבדיקות הרשומות של - INAD
כתוצאה מניסיון לבדוק את הספורטאי ע"י או מטעם  - INADיתבצע ע"י  INADבהתאם להוראות
סעיף  11.6.3בתקן הבדיקות הבינלאומי .ניהול התוצאות בנוגע לבדיקה שלא התבצעה ע"י
ספורטאי זה כתוצאה מניסיון לבדוק את הספורטאי ע"י או מטעם ארגון מניעת שימוש בסמים אחר,
יתבצע ע"י הארגון האחר בהתאם לסעיף )11.7.6ג( לתקן הבדיקות הבינלאומי.

7.5.3

כאשר ,בפרק זמן של שמונה עשר חודשים ,יוכרז כי ספורטאי מסויים במאגר הבדיקות הרשומות
של  INADלא עדכן את מקום הימצאו שלוש פעמים ,או לא ניגש לבדיקה שלוש פעמים ,או צירוף
כלשהו של עדכונים ובדיקות המסתכם בשלוש ,על פי כללי מניעת השימוש בסמים אלה או כללי
ארגון מניעת שימוש בסמים אחר כלשהו INAD ,תגיש תלונה על הפרה לכאורה של כללי מניעת
השימוש בסמים.

השעייה זמנית
7.6.1

במקרה שבדיקת דגימה א' הדגימה תוצאה החורגת מהממצאים המותרים לחומר אסור שאינו
חומר מפורט ,ובחינה בהתאם לסעיף  7.1.2אינה מגלה  TUEרלבנטי או סטייה מתקן הבדיקות
הבינלאומי או תקן המעבדות הבינלאומי שגרמו לממצאים הנוגדים את התקן ,השעייה זמנית תוטל
מייד לאחר הבחינה וההודעה המפורטות בסעיף .7.1

7.6.2

בכל מקרה שאינו נכלל בסעיף  ,7.6.1בו תחליט ה INAD-לטפל בהפרה לכאורה של כללי מניעת
השימוש בסמים בהתאם לתנאי סעיף  7זה ,השעייה זמנית תוטל לאחר הבחינה וההודעה
המפורטות בסעיף  ,7.1אך קודם לבדיקת דגימה ב' של הספורטאי או השימוע הסופי כמפורט
בסעיף ) 8הליך משמעתי(.

7.6.3

ואולם ,אין להטיל השעייה זמנית ,בכפוף לסעיף  7.6.1או סעיף  7.6.2אלא אם תנתן לספורטאי או
לאדם האחר )א( הזדמנות לשימוע מיידי הן לפני הטלת ההשעייה הזמנית או זמן קצר לאחר
הטלתה; או )ב( הזדמנות לשימוע מזורז בהתאם לסעיף ) 8הליך משמעתי( זמן קצר לאחר הטלת
ההשעייה הזמנית.

7.6.4

במקרה שתוטל השעייה זמנית על סמך ממצא מדגימה א' החורג מהתקנות ,ולאחר מכן בדיקת
ממצא ב' )בין אם הדבר יתבקש ע"י הספורטאי או ארגון מניעת שימוש בסמים( לא תאושש את
תוצאות דגימה א' ,הספורטאי לא יהיה כפוף לפסילה 'על תנאי' זמנית נוספת על סמך הפרת סעיף
 2.1בתקנון )נוכחות חומר אסור או מטבוליטים או סמנים שלו( .בנסיבות בהן הספורטאי )או
קבוצתו( סולקו מתחרות על סמך הפרת סעיף  2.1ובדיקת דגימה ב' אינה מאששת את ממצאי
דגימה א'  -במקרה שניתן עדיין להשיב את הספורטאי או הקבוצה מבלי לפגוע בתחרות  -יכולים
הספורטאי או הקבוצה להמשיך להשתתף בתחרות.

פרישה מספורט
במקרה שספורטאי או אדם אחר יפרוש בזמן שהליך ניהול התוצאות יימצא בדיון INAD ,שומרת על הסמכות
השיפוטית להשלים את הליך ניהול התוצאות .במקרה שספורטאי או אדם אחר יפרוש לפני תחילת הליך
ניהול תוצאות כלשהו ,ו INAD-הייתה בעלת סמכות שיפוטית בדבר הספורטאי או האדם האחר בנוגע
לתוצאות  -במועד בו הספורטאי או האדם האחר ביצע את העבירה כנגד כללי מניעת השימוש בסמים  -ה-
 INADתהיה בעלת זכות שיפוטית לבצע את ניהול התוצאות.

סעיף 8
8.1

הליך משמעתי
הליך השימוע בINAD-
8.1.1

כאשר נראה שישנה הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים אלה ,בעקבות הליך ניהול התוצאות
שביצעה  INDAבהתאם לסעיף  ,7יועבר הטיפול לוועדת המשמעת של  INADלדיון.

8.1.2

דיונים בהתאם לסעיף זה יתנהלו במהירות האפשרית .אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים ,ועדת
המשמעת של :INAD
 8.1.2.1תפתח בשימוע תוך ארבעה-עשר ) (14ימים ממועד ההודעה.
 8.1.2.2תוציא החלטה כתובה תוך עשרים ) (20ימים מתאריך ההודעה.
 8.1.2.3תוציא נימוקים כתובים להחלטתה תוך שלושים ) (30ימים מתאריך ההודעה.

8.2

8.3

8.1.3

דיונים הנערכים בנוגע לאירועים ) (eventsיכולים להתנהל באופן מזורז .אם הוטלה על הספורטאי
השעייה זמנית בהתאם לסעיף  ,7.6זכותו של הספורטאי לבקש קיום דיון בהליך מזורז.

8.1.4

ההתאחדות הבינלאומית ו/או ההתאחדות הארצית הנוגעת בדבר ,אם אינה צד להליכים ,הוועד
האולימפי הארצי ,אם אינו צד להליכים ,ו WADA-רשאים להשתתף בדיון כמשקיפים.

8.1.5

 INADתעדכן את ההתאחדות הבינלאומית הרלבנטית) WADA ,והוועד האולימפי הארצי
וההתאחדות הארצית אם אינן צד להליכים( באשר למצב התיקים שבדיון ותוצאות כל הדיונים.

8.1.6

ספורטאי או אדם אחר רשאי לוותר על שימוע באמצעות הודאה בהפרת כללי מניעת השימוש
בסמים וקבלת התוצאות שהוצעו ע"י  v‐ INADבהתאם לסעיפים  9ו .10-ניתן לוותר על הזכות
לשימוע באופן מפורש או בכך שהספורטאי או האדם האחר לא יסתרו  -תוך  21ימים  -את
קביעתה של  ,INADלפיה בוצעה הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים .כאשר לא יתקיים שימוע,
 INADתעביר לאנשים המפורטים בסעיף  13.2.3החלטה מנומקת המסבירה את ההליך שננקט.

סמכות שיפוט של ועדת המשמעת של INAD
8.2.1

לוועדת המשמעת של  INADסמכות לשמוע ולפסוק בכל הנושאים הנובעים מכל מקרה המונח
לפניה בהתאם לכללי מניעת השימוש בסמים אלה .בפרט ,לוועדת המשמעת של  INADיש סמכות
לקבוע את התוצאות בדבר הפרת כללי מניעת השימוש בסמים ,שיוטלו בכפוף לכללי מניעת
השימוש בסמים אלה.

8.2.2

אף החלטה סופית או תוצאה  -הנובעים מהפרה של כללי מניעת השימוש בסמים שהוטלו ע"י ועדת
המשמעת של  - INADלא יבוטלו ,ישונו או יוכרזו כחסרי תוקף ע"י כל בית משפט ,בורר ,בית דין או
גוף שיפוטי אחר למעט ועדת הערעורים למניעת שימוש בסמים בישראל או  CASמכל סיבה שהיא,
כולל הודות לפגם ,חריגה ,השמטה או סטייה מהנהלים המפורטים בכללי מניעת השימוש בסמים
הללו ,בתנאי שלא ארע עיוות דין.

מינוי ועדת המשמעת של INAD
8.3.1

הוועד האולימפי הלאומי ימנה את ועדת המשמעת הבלתי תלויה של  ,INADשתורכב מבעלי
התפקידים הבאים:
א(

יו"ר ושני ) (2סגני יושב ראש – אשר שלושתם עוסקים במשפטים לא פחות מחמש )(5
שנים

ב(

שלושה ) (3אנשים העוסקים ברפואה לא פחות מחמש ) (5שנים.

ג(

שלושה ) (3חברים נוספים שהם מנהלי ספורט או ספורטאים בהווה או
בעבר

כל החברים הנ"ל ימונו בתנאי שהם מסוגלים לדון במקרים בצורה הוגנת ,חסרת פניות ובלתי
תלויה.

8.4

8.3.2

כל חברי הוועדה ימונו לתקופה של  3שנים.

8.3.3

יו"ר ועדת המשמעת של  - INADאו בהיעדרו אחד מסגני יו"ר  -ימנו שלושה ) (3מחברי הוועדה
לדון ולפסוק בכל מקרה .הרכב זה יורכב מיו"ר או סגן יו"ר כראש ההרכב ,חבר אחד מתחום
הרפואה וחבר אחד מתחום ההנהלה או הספורט.

8.3.4

החברים שימונו יהיו חסרי מעורבות קודמת במקרה .כל חבר ,עם מינויו ,יודיע ליו"ר אודות קיום
נסיבות כלשהן העלולות לפגוע בהיותו חסר פניות בנוגע למי מהצדדים.

8.3.5

עם מותו או התפטרותו של חבר ועדה ,ימנה הוועד האולימפי הלאומי אדם בלתי תלוי להצטרף
לוועדה כממלא מקום .האדם שמונה יכהן עד סוף כהונתו של החבר שאת מקומו הוא ימלא.

הליכי ועדת המשמעת
8.4.1

בכפוף לתנאי כללי מניעת השימוש בסמים אלה ,ועדת המשמעת של  INADוההרכבים שלה יהיו
בעלי סמכות לנהל את הליכיהם.

8.4.2

דיוני ועדת המשמעת של  INADיהיו פתוחים לקהל ,אלא אם ההרכב של ועדת המשמעת של INAD
יקבע כי קיימות נסיבות מיוחדות הדורשות אחרת.

8.4.3

 INADתגיש את התלונה נגד האדם בפני הרכב ועדת המשמעת של  INADוכאשר תבקש זאת
 ,INADתסייע בכך ההתאחדות הלאומית של האדם המעורב.

8.4.4

לאדם נגדו הובאה התלונה תהיה זכות להגיב לתלונה אודות הפרת כללי מניעת השימוש בסמים
והתוצאות הצפויות.

8.4.5

אי-השתתפות של אחד הצדדים או נציגו בדיון לאחר קבלת הודעה תיחשב כאילו ויתר על זכותו
להשתתף בדיון .זכות זו ניתנת להשבה מנימוקים סבירים.

8.4.6

לכל צד תהה זכות להיות מיוצג בדיון ,על חשבונו של אותו צד.

8.4.7

לכל צד תהה הזכות למתורגמן בדיון ,אם ועדת המשמעת תחליט שהדבר דרוש .ועדת המשמעת
תקבע את זהות המתורגמן והאחריות בדבר נשיאה בעלות עבודתו.

8.4.8

כל צד להליכים זכאי להציג הוכחות ,כולל זכות לזמן ולחקור עדים )בכפוף לשיקול דעתו של ההרכב
הדן במקרה לקבל עדות בטלפון ,בהצהרה בכתב או הגשה באמצעות פקס ,מייל או אמצעים
אחרים(.

8.4.9

ניתן לבסס עובדות הקשורות להפרת כללי מניעת השימוש בסמים באמצעות כל אמצעי אמין ,כולל
הודאה .ההרכב הדן רשאי לקבל עדות ,כולל עדות שמיעה ,כראות עיניו ויהיה רשאי לתת לעדות זו
משקל כראות עיניו.

 8.4.10ההרכב הדן רשאי לדחות דיון או לקבוע דיון המשך.
 8.4.11ההרכב הדן – בהתאם לבקשת אחד הצדדים להליכים או מיוזמתו  -רשאי לדרוש מאחד או יותר
מהצדדים לדיון לספק לו ו/או לצדדים האחרים לפני הדיון ,פרטים נוספים על המקרה שיוגשו ע"י
אותו הצד בדיון ,כולל זהות העדים שבכוונתו לזמן ,ועל צד זה לציית להוראה זו.

 8.4.12ניתן יהיה להקליט את הדיונים וכל הקלטה תהיה בבעלותה ותשמר ע"י ה.INAD -
8.5

8.6

החלטות ועדת המשמעת
8.5.1

דיוני ההרכב הדן בדבר החלטתו יהיו פרטיים.

8.5.2

כל החלטת מיעוט או התנגדות יצויינו בנימוקים הכתובים .במקרה של החלטת רוב ,היא תהווה את
הכרעת ההרכב הדן.

8.5.3

החלטת ההרכב הדן תוגש בכתב ,כולל תאריך וחתימות .בכדי לזרז את השלמת הדיונים,
ההחלטה יכולה להינתן ללא נימוקים בכתב ,בהתאם ללוח הזמנים שפורט בסעיף  .8.1.2בכל
מקרה בו תקופת חוסר הכשרות תבוטל בהתאם לסעיף ) 10.5.1חוסר אשמה או רשלנות( או
תופחת ,בהתאם לסעיף ) 10.5.2הפרה או רשלנות שאינם מהותיים( ,תסביר ההחלטה את
הנימוקים לביטול או להפחתה.

8.5.4

החלטת ההרכב הדן תימסר לצדדים להליכים ,ל ,WADA-להתאחדות הבינלאומית הרלבנטית
)ולוועד האולימפי המקומי והתאחדות הספורט הלאומית אם אינם צד לדיונים( בהקדם האפשרי
לאחר סיום הדיונים.

8.5.5

ניתן לערער על החלטת ועדת המשמעת של  INADכמפורט בסעיף ) 13ערעורים(.

עקרונות שימוע הוגן
כל הדיונים הכפופים לסעיף  8.1ולסעיף  8.2יכבדו את העקרונות הבאים:
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*

השימוע ייערך במועד

*

הרכב דן הוגן וחסר פניות

*

הזכות להיות מיוצג על ידי עורך דין על חשבונו של האדם

*

הזכות לקבל הודעה באופן הוגן ובזמן אודות התלונה בדבר הפרת כללי מניעת השימוש בסמים

*

הזכות להגיב לטענות הפרת כללי מניעת השימוש בסמים ולתוצאות הנובעות מכך.

*

זכותו של כל אחד מהצדדים להגיש הוכחות ,כולל הזכות לזמן עדים )בכפוף לשיקול דעתו של
ההרכב הדן לקבל עדות בטלפון או הגשה בכתב(.

*

זכותו של אדם למתורגמן בדיון ,כאשר ההרכב הדן יקבע את זהותו של המתורגמן והאחריות בדבר
עלויות המתורגמן; וכן -

*

החלטה כתובה ומנומקת המוגשת בזמן ,וכוללת הסבר על הסיבות לכל פרק זמן של חוסר כשרות.
פסילה אוטומטית של תוצאות אישיות

הפרת כללי מניעת השימוש בסמים בספורט אישי במהלך תחרות תוביל לפסילה אוטומטית של התוצאה שהתקבלה
בתחרות שבנדון ,עם כל ההשלכות הנובעות מכך ,כולל ויתור על מדליות ,ניקוד ופרסים.

סעיף 10
10.1

סנקציות כנגד הפרט

פסילת תוצאות אירוע בו תתרחש הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים
הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים במהלך אירוע או בקשר אליו עלולה ,על פי החלטת הגוף המארגן
את האירוע ,להוביל לפסילת כל התוצאות האישיות של הספורטאי שהושגו באותו אירוע ,על כל ההשלכות,
כולל שלילת כל המדליות ,הניקוד והפרסים ,למעט כמפורט בסעיף .10.1.1
 10.1.1אם הספורטאי/ת יוכיחו כי אינו/ה נושאים באחריות כלשהי בדבר כשל או הפרה ,תוצאותיו/ה
האישיות של הספורטאי/ת בתחרויות אחרות לא יפסלו ,אלא אם התוצאות בתחרויות  -למעט זו
בה התרחשה הפרת כללי מניעת השימוש בסמים – עשויות היו להיות מושפעות מהפרת כללי
מניעת השימוש בסמים ע"י הספורטאי.

10.2

חוסר-כשרות ) (Ineligibilityבשל נוכחות ,שימוש או ניסיון שימוש או החזקת חומרים אסורים ושיטות
אסורות
תקופת חוסר-הכשרות המוטלת בשל הפרת סעיף ) 2.1המצאות חומר אסור או מטבוליטים וסמנים שלו(,
סעיף ) 2.2שימוש או ניסיון שימוש בחומר אסור או שיטה אסורה( או סעיף ) 2.6החזקת חומרים אסורים
ושיטות אסורות( תהיה כדלקמן  -אלא אם יתקיימו התנאים בדבר ביטול או צמצום תקופת הפסילה בהתאם
לסעיפים  10.4ו ,10.5-או תנאי הארכת תקופת חוסר-הכשרות בהתאם לסעיף :10.6
הפרה ראשונה :שנתיים ) (2של חוסר-כשרות

10.3

חוסר-כשרות בשל הפרות אחרות של כללי מניעת השימוש בסמים
תקופת חוסר-הכשרות בשל הפרות של כללי מניעת השימוש בסמים באופן שאינו כמפורט בסעיף 10.2
תהיה כדלקמן:
 10.3.1בדבר הפרת סעיף ) 2.3סירוב או הימנעות ממתן דגימה( או סעיף ) 2.5התערבות בפיקוח סמים(,
תקופת חוסר הכשרות תהיה שנתיים ) (2אלא אם התקיימו התנאים שבסעיף  10.5או התנאים
שבסעיף .10.6
 10.3.2בדבר הפרת סעיף ) 2.7סחר( או סעיף ) 2.8מתן או ניסיון מתן חומר אסור או שיטה אסורה(,
תקופת חוסר הכשרות תהיה בין ארבע ) (4שנים ועד חוסר כשרות לכל החיים אלא אם התקיימו
התנאים שבסעיף  .10.5הפרת כללי מניעת השימוש בסמים בה מעורב קטין תיחשב להפרה
חמורה במיוחד ,ואם תתבצע ע"י צוות תמיכה בספורטאים – בקשר לעבירות שאינן מערבות
החומרים המפורטים בסעיף  – 4.2.2תוביל לפסילה לכל החיים לצוות התמיכה בספורטאים.
בנוסף לכך ,הפרות קשות של סעיפים  2.7או  ,2.8אשר עשויות גם להפר חוקים ותקנות שאינם
בתחום הספורט ,ידווחו לרשויות הניהוליות ,מקצועיות או משפטיות המתאימות.
 10.3.3בדבר הפרות של סעיף ) 2.5אי-הגשת מידע על מיקום ו/או הימנעות ממתן דגימה( ,תקופת
הפסילה תהיה שנה אחת ) (1לכל הפחות ושנתיים ) (2לכל היותר ,בהתאם למידת האשמה של
הספורטאי.

10.4

ביטול או צמצום תקופת חוסר הכשרות בדבר חומרים ספציפיים בנסיבות מסויימות
כאשר ספורטאי או אדם אחר יוכל להוכיח כיצד חומר ספציפי נכנס לגופו או היה ברשותו וכי החומר
הספציפי הנ"ל לא נועד לשפר את ביצועיו של הספורטאי או להסתיר שימוש בחומר משפר-ביצועים ,תוחלף
תקופת חוסר הכשרות המפורטת בסעיף  10.2באפשרויות הבאות:
עבירה ראשונה :נזיפה ללא פסילה מהשתתפות באירועים בעתיד לכל הפחות ,ולכל היותר שנתיים )(2
פסילה.

בכדי להצדיק כל ביטול או הפחתה בעונש ,על הספורטאי או האדם האחר לספק הוכחות
תומכות בנוסף לדברתו ,שיוכיחו לשביעות רצון ההרכב הדן העדר כוונה לשפר ביצועים
ספורטיביים או להסתיר שימוש בחומר משפר ביצועים .מידת האשמה של הספורטאי או
האדם האחר תהווה את אמת המידה שתובא בחשבון להערכת מידת ההפחתה מתקופת
הפסילה.
10.5

ביטול או הפחתת תקופת הפסילה בנסיבות מיוחדות
 10.5.1חוסר אשמה או רשלנות
במקרה שספורטאי יוכיח במקרה מסויים כי אינו אשם ואינו לוקה ברשלנות ,תקופת הפסילה החלה
עליו תבוטל .כאשר חומר אסור או סמנים או מטבוליטים של החומר יתגלו בדגימה של ספורטאי
בניגוד לסעיף ) 2.1נוכחות חומר אסור( ,בכדי לזכות בביטול תקופת הפסילה על הספורטאי להוכיח
גם כיצד החומר האסור נכנס לגופו .במקרה שסעיף זה יתממש ותקופת הפסילה שהוטלה תתבטל,
העבירה על כללי מניעת השימוש בסמים לא תיחשב כעבירה אך ורק למטרת קביעת תקופת חוסר
הכשרות בגין עבירות מרובות בהתאם לסעיף .10.7
 10.5.2חוסר אשמה או רשלנות מהותית
במקרה שספורטאי יוכיח במקרה מסויים כי אינו נושא באשמה או רשלנות מהותיים ,ניתן להפחית
את תקופת חוסר הכשרות החלה עליו ,אך לא יותר ממחצית תקופת חוסר הכשרות שהייתה חלה
עליו אלמלא הוכיח את הנ"ל .אם תקופת חוסר הכשרות המקורית הייתה לכל החיים ,התקופה
המופחתת על פי סעיף זה תהיה לא פחות משמונה ) (8שנים .כאשר חומר אסור או סמנים או
מטבוליטים של החומר יתגלו בדגימה של ספורטאי בניגוד לסעיף ) 2.1נוכחות חומר אסור( על
הספורטאי גם להוכיח כיצד החומר האסור נכנס לגופו על מנת לזכות בביטול תקופת הפסילה.
 10.5.3סיוע ממשי בגילוי או הוכחת הפרות של כללי מניעת השימוש בסמים
קודם להחלטה סופית בערעור בהתאם לסעיף  13או פקיעת הזמן המוקצב לערעור ,רשאית INAD
להתלות חלק מתקופת חוסר הכשרות המוטלת ,במקרה בו הספורטאי או האדם האחר סיפק סיוע
ממשי לארגון מניעת שימוש בסמים ,רשות פלילית או וועדת משמעת מקצועית – הגורמים לארגון
מניעת השימוש בסמים לגלות או להוכיח הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים ע"י אדם אחר או
המביא לכך שגוף פלילי או משמעתי יגלה או יקבע עבירה פלילית או הפרת כללי המקצוע ע"י אדם
אחר.
לאחר החלטה סופית של ערכאת הערעור בהתאם לסעיף  13או פקיעת תום מועד הגשת הערעור,
רשאית  INADלהשעות חלק מתקופת חוסר הכשרות שהיתה חלה על האדם ,רק באישור
ההתאחדות הבינלאומית המתאימה ו .WADA-המידה בה ניתן לקצר את תקופת חוסר הכשרות
שהיתה אמורה לחול ,תתבסס על חומרת הפרת כללי מניעת השימוש בסמים שביצע הספורטאי או
האדם האחר ומהות הסיוע הממשי שסיפק הספורטאי או האדם האחר במאמץ למניעת שימוש
בסמים בספורט.
לא ניתן לקצר את תקופת חוסר הכשרות שהיתה אמורה לחול ביותר משלושה-רבעים .במקרה
שתקופת חוסר הכשרות שחלה על הנאשם היא לכל חייו ,חוסר הכשרות שייקבע בהתאם לסעיף
זה לא תהיה פחות משמונה ) (8שנים .במקרה ש INAD -השעתה חלק מתקופת חוסר הכשרות
בהתאם לסעיף זה ,עליה לספק מייד נימוק בכתב בדבר החלטתה לכל ארגוני מניעת השימוש
בסמים אשר רשאים לערער על ההחלטה.
במקרה ש INAD -תשיב חלק מתקופת חוסר הכשרות לקדמותה כיוון שהספורטאי או האדם האחר
לא סיפק את הסיוע המהותי שהיה אמור לספק ,רשאי הספורטאי או האדם האחר לערער על
השבה זו בכפוף לסעיף .13.2
 10.5.4הודאה בהפרת כללי מניעת השימוש בסמים בהעדר הוכחות אחרות
כאשר ספורטאי או אדם אחר מודה מרצונו כי ביצע הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים קודם
לקבלת הודעה על איסוף דגימות שעשויה לקבוע הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים )או,
במקרה של הפרה הקשורה במניעת שימוש בסמים שאינה במסגרת סעיף  - 2.1לפני קבלת

הודעה ראשונה על העבירה בה הודה בכפוף לסעיף  (7והודאה זו היא ההוכחה
האמינה היחידה לעבירה בזמן מתן ההודאה ,ניתן להפחית את תקופת חוסר
הכשרות ,אך לא פחות ממחצית מתקופת חוסר הכשרות שהייתה חלה במקרה
זה אלמלא ההודאה.
 10.5.5כאשר ספורטאי או אדם אחר מוכיח זכאות להפחתה בעונש במסגרת יותר מתנאי אחד בסעיף זה
קודם לביצוע הפחתה או ביטול כלשהו בהתאם לסעיפים  10.5.3 ,10.5.2או  ,10.5.4תיקבע
תקופת חוסר הכשרות שהייתה חלה אלמלא הנ"ל ,בהתאם לסעיפים  10.4 ,10.3 ,10.2ו.10.6-
במקרה שהספורטאי או האדם האחר יוכיח זכאות להפחתה או ביטול תקופת חוסר הכשרות
בהתאם לשני סעיפים או יותר מבין  10.5.3 ,10.5.2או  ,10.5.4ניתן להפחית או להתלות את
תקופת חוסר הכשרות ,אך תהיה לא פחות מרבע מתקופת הפסילה שהייתה חלה במקור.
10.6

נסיבות מחמירות שעלולות להאריך את תקופת חוסר הכשרות
במקרה שה INAD -תקבע ,במקרה הכרוך בהפרת כללי מניעת השימוש בסמים  -שאינו הפרה של סעיף
) 2.7סחר או ניסיון סחר( ו) 2.8-מתן או ניסיון לנתינה( כי קיימות נסיבות מחמירות המצדיקות הטלת
תקופת חוסר כשרות ארוכה יותר מהעונש הסטנדרטי ,ניתן להאריך את תקופת חוסר הכשרות עד ארבע
) (4שנים לכל היותר ,אלא אם הספורטאי או האדם האחר מסוגל להוכיח לשביעות רצון ההרכב הדן כי לא
ביצע את העבירה על כללי מניעת השימוש בסמים ביודעין.
ספורטאי או אדם אחר יכול למנוע יישום סעיף זה באמצעות הודאה בעבירה הנטענת על כללי מניעת
השימוש בסמים זמן קצר לאחר שהעבירה על כללי מניעת השימוש בסמים תועלה בפניו ע"י ה.INAD-

10.7

ריבוי עבירות
 10.7.1הפרה שנייה של כללי מניעת השימוש בסמים
תקופת חוסר הכשרות בגין הפרה ראשונה של כללי מניעת השימוש בסמים ע"י ספורטאי או אדם
אחר מפורטת בסעיפים  10.2ו) 10.3-בכפוף לביטול ,הפחתה ,פסילה או התליה בהתאם לסעיפים
 10.4ו 10.5-או החמרה הכפוף לסעיף  .(10.6כאשר מדובר בעבירה שנייה על כללי מניעת
השימוש בסמים ,תקופת חוסר הכשרות תהיה בטווח המפורט בטבלה שלהלן:

הפרה
שנייה

RS

FFMT

NSF

St

AS

TRA

הפרה
ראשונה
RS

1-4

2-4

2-4

4-6

8-10

FFMT

1-4

4-8

4-8

6-8

NSF

1-4

4-8

4-8

6-8

St

2-4

6-8

6-8

כל החיים

AS

4-5

כל החיים

כל החיים

TRA

 – 8כל
החיים

 – 10כל
החיים
כל החיים

 – 10כל
החיים
כל החיים

 – 8כל
החיים
כל החיים

 – 10כל
החיים
 – 10כל
החיים
כל החיים

כל החיים

כל החיים

כל החיים
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) – RSסנקציה מופחתת בגין חומר ספציפי בהתאם לסעיף  :(10.4הפרת כללי מניעת
השימוש בסמים הייתה או צריכה לגרור סנקציה מופחתת בהתאם לסעיף  10.4כיוון שהיה
מעורב בה חומר ספציפי והתנאים האחרים של  10.4התקיימו.
) - FFMTאי דיווח על הימצאות ו/או אי-ביצוע בדיקה( :הפרת כללי מניעת השימוש בסמים הייתה או צריכה
לגרור סנקציה בהתאם לסעיף ) 10.3.3אי דיווח על הימצאות ו/או אי-ביצוע בדיקה(.
) - NSFסנקציה מופחתת בגין חוסר אשמה או רשלנות מהותית( .הפרת על כללי מניעת השימוש בסמים
הייתה או צריכה לגרור סנקציה מופחתת בהתאם לסעיף  10.5.2כיוון שהספורטאי הוכיח חוסר אשמה או
רשלנות מהותית בכפוף לסעיף .10.5.2
) - Stסנקציה סטנדרטית בהתאם לסעיפים  10.2ו :(10.3.1-הפרת על כללי מניעת השימוש בסמים הייתה
או צריכה לגרור סנקציה סטנדרטית של שנתיים ) (2בכפוף לסעיפים  10.2או .(10.3.1
) - ASסנקציה חמורה( :הפרת על כללי מניעת השימוש בסמים הייתה או צריכה לגרור סנקציה חמורה
בהתאם לסעיף  10.6כיוון שארגון מניעת השימוש בסמים הוכיח את התנאים המפורטים בסעיף .10.6
) - TRAסחר או ניסיון סחר ומתן או ניסיון נתינה( :הפרת על כללי מניעת השימוש בסמים הייתה או צריכה
לגרור סנקציה בהתאם לסעיף .10.3.2
 10.7.2יישום סעיפים  10.5.3ו 10.5.4-בדבר הפרה שנייה של כללי מניעת השימוש בסמים
כאשר ספורטאי או אדם אחר המבצע הפרה שנייה של כללי מניעת השימוש בסמים מוכיח זכאות
להתליית או צמצום חלק מתקופת חוסר הכשרות בהתאם לסעיף  10.5.3או סעיף  ,10.5.4ההרכב
הדן יקבע תחילה את תקופת חוסר הכשרות הרלבנטית בתחום המפורט בטבלה שבסעיף 10.7.1
ולאחר מכן תיישם את חוסר הכשרות התלויה או הצמצום בתקופת חוסר הכשרות .יתר תקופת
חוסר הכשרות  -לאחר קיבעת חוסר כשרות תלויה או מופחתת בהתאם לסעיפים  10.5.3ו10.5.4-
 חייבת להיות לפחות רבע מתקופת חוסר הכשרות שהייתה מוטלת אלמלא ההקלה. 10.7.3הפרה שלישית של כללי מניעת השימוש בסמים
הפרה שלישית של כללי מניעת השימוש בסמים תגרור תמיד חוסר כשרות למשך כל החיים ,למעט
אם ההפרה השלישית עומדת בתנאי ביטול או הפחתת תקופת חוסר הכשרות לפי סעיף  10.4או
כרוכה בהפרה של סעיף ) 2.4אי דיווח על הימצאות ו/או אי-ביצוע בדיקה( .במקרים אלה ,תקופת
חוסר הכשרות תהיה בין שמונה ) (8שנים לכל החיים.
 10.7.4כללים נוספים בדבר הפרות חוזרות מסוגים מסויימים
*

למטרת הטלת עונשים לפי סעיף  ,10.7הפרת כללי מניעת השימוש בסמים תיחשב לעבירה שנייה
רק אם  INADתצליח להוכיח כי הספורטאי או האדם האחר ביצע את העבירה השנייה על כללי
מניעת השימוש בסמים לאחר שהספורטאי או האדם האחר קיבל הודעה בכפוף לסעיף ) 7ניהול
תוצאות( או לאחר ש INAD-עשתה מאמצים סבירים להעביר לו הודעה אודות ההפרה הראשונה
של כללי מניעת השימוש בסמים .במקרה שה INAD -לא תהיה מסוגלת להוכיח זאת ,העבירות
ייחשבו יחד להפרה ראשונה אחת והעונש שיוטל יתבסס על ההפרה הנושאת את העונש החמור
יותר .ואולם ,עובדת ביצוע מספר עבירות יכולה להילקח בחשבון לקביעת נסיבות מחמירות )סעיף
.(10.6

*

במקרה שלאחר מתן פסיקה בנוגע לעבירה ראשונה על כללי מניעת השימוש בסמים INAD ,תגלה
עובדות הכרוכות בהפרת כללי מניעת השימוש בסמים ע"י הספורטאי או האדם האחר ,שאירעה
לפני ההודעה בנוגע להפרה הראשונה INAD ,תטיל עונש נוסף המבוסס על העונש שהיה יכול
להיות מוטל אילו שתי העבירות היו נדונות באותה עת .התוצאות בכל התחרויות החל ממועד
העבירה הקודמת על כללי מניעת השימוש בסמים ייפסלו בהתאם לסעיף  .10.8למניעת האפשרות
של איתור נסיבות מחמירות )סעיף  (10.6עקב עבירה קודמת במועדה ,אך שהתגלתה מאוחר
יותר ,על הספורטאי או האדם האחר להודות בהפרה הקודמת זמן קצר לאחר קבלת הודעה אודות

העבירה בה הוא הואשם קודם .אותו כלל יחול כאשר  INADתגלה עובדות
הקשורות בעבירה אחרת קודמת ,לאחר החלטה בדבר עבירה שנייה על כללי
מניעת השימוש בסמים.
 10,7.5עבירות מרובות על כללי מניעת השימוש בסמים בפרק זמן של שמונה שנים
למטרות סעיף  ,10.7כל הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים חייבת להתרחש בתוך פרק זמן
של שמונה ) (8שנים בכדי שהעבירות ייחשבו להפרות מרובות.
10.8

פסילת תוצאות בתחרויות עקב איסוף דגימה או ביצוע עבירה על כללי מניעת השימוש בסמים
בנוסף לפסילה אוטומטית של תוצאות התחרות בה נלקחה הדגימה החיובית בהתאם לסעיף ) 9פסילה
אוטומטית של תוצאות אישיות( ,כל התוצאות מתחרויות אחרות שהושגו מתאריך איסוף הדגימה החיובית
)בין אם הדבר נעשה בתחרות או מחוץ לתחרות( או הפרה אחרת של כללי מניעת השימוש בסמים מתחילת
ההשעייה הזמנית או חוסר הכשרות ,תיפסל ,אלא אם הדבר בלתי הוגן ,כולל כל ההשלכות הנובעות מכך
כולל החרמת מדליות ,נקודות ופרסים.
 10.8.1כתנאי לשיבה לפעילות לאחר שספורטאי נמצא אשם בהפרת כללי מניעת השימוש בסמים ,עליו
תחילה לשלם חזרה את כל כספי הפרסים שהוחרמו בהתאם לסעיף זה.
 10.8.2הקצאת כספי פרסים שהוחרמו
אלא אם כללי ההתאחדות הבינלאומית קובעים שכספי הפרס שהוחרמו יועברו לספורטאים אחרים,
הם יועברו תחילה להחזרת הוצאות האיסוף של ארגון מניעת השימוש בסמים שביצע את ההליכים
הדרושים לקבלת כספי הזכייה חזרה ,ולאחר מכן להחזר הוצאות ארגון מניעת השימוש בסמים
שביצע את ניהול התוצאות במקרה הנדון ,והיתרה ,אם תהיה ,תחולק בהתאם לכללי ההתאחדות
הבינלאומית.

10.9

תחילת תקופת חוסר כשרות
למעט כמפורט בזה ,תקופת חוסר הכשרות תחל ביום בו התקבלה החלטה בשימוע הקובעת את חוסר
הכשרות ,או במקרה שיהיה ויתור על דיון ,ביום בו חוסר הכשרות מתקבלת או מוטלת .כל פרק זמן של
השעייה זמנית )בין שהוטלה ובין שהתקבלה מרצון( יתקזז מתקופת חוסר הכשרות הכוללת.
 10.9.1עיכובים שאינם קשורים בספורטאי או באדם האחר
כאשר היו עיכובים של ממש בהליך הדיון או היבטים אחרים של פיקוח על הסמים שאינם מיוחסים
לספורטאי או לאדם האחר INAD ,רשאית להתחיל את תקופת חוסר הכשרות במועד מוקדם יותר,
החל ממועד איסוף הדגימה או המועד בו התרחשה הפרה אחרת של כללי מניעת השימוש בסמים.
 10.9.2הודאה במועד
כאשר הספורטאי מודה ללא דיחוי )ובכל מקרה פירושו לפני שהספורטאי משתתף בתחרות נוספת(
בהפרת כללי מניעת השימוש בסמים לאחר ש INAD-האשימה אותו בהפרת כללי מניעת השימוש
בסמים ,תקופת חוסר הכשרות ניתנת להחלה כבר מיום איסוף הדגימה או מהמועד בו אירעה
הפרה אחרת של כללי מניעת השימוש בסמים .בכל מקרה בו מיישמים סעיף זה ,הספורטאי או
האדם האחר יישא לפחות במחצית מתקופת חוסר הכשרות ,החל מהתאריך שבו הספורטאי או
האדם האחר קיבל את העונש ,מועד מתן ההחלטה בדיון המשמעתי ,או מועד אחר בו מוטל
העונש.
 10.9.3במקרה שתוטל השעייה זמנית שתקויים ע"י הספורטאי ,יקוזז זמן ההשעייה הזמנית כנגד כל
תקופת חוסר כשרות שתוטל לאחר מכן.

 10.9.4במקרה שהספורטאי יקבל מרצונו השעייה זמנית בכתב מ INAD-ולאחר מכן ימנע
מתחרויות ,הספורטאי יזוכה בגין תקופת ההשעייה שתקוזז מכל תקופת חוסר
כשרות שתוטל עליו לאחר מכן .עותק של קבלת ההשעייה הזמנית מרצון ע"י
הספורטאי יוגש בזמן לכל צד הזכאי לקבל הודעה בדבר הפרה אפשרית של כללי
מניעת השימוש בסמים בהתאם לסעיף .14.1
 10.9.5לא יוענק זיכוי בגין תקופת חוסר כשרות כלשהי מלפני התאריך האפקטיבי של ההשעייה הזמנית
או ההשעייה הזמנית מרצון ,ללא קשר אם הספורטאי בחר שלא להתחרות או הושעה ע"י קבוצתו.
 10.10מעמד בזמן חוסר כשרות
10.10.1

איסור השתתפות בזמן חוסר כשרות

אף ספורטאי או אדם אחר שהוכרז כחסר כשרות לא יהיה רשאי להשתתף בתפקיד כלשהו
בתחרות או פעילות )למעט במסגרת תוכנית מוסמכת למניעת שימוש בסמים או שיקום( במהלך
חוסר הכשרות ,שאושרה או אורגנה ע"י כל אחד מהחתומים מטה ,ארגון חבר בחתומים מטה ,כולל
התאחדות לאומית ,מועדון או ארגון חבר אחר בכל התאחדות לאומית ,או בתחרויות שאורגנו או
אושרו ע"י כל ליגה מקצועית או ארגון המארגן אירועים ברמה בינלאומית ולאומית.
ספורטאי או אדם אחר הנמצא בתקופת חוסר הכשרות שאורכה עולה על ארבע שנים ,רשאי לאחר
השלמת ארבע השנים הראשונות של חוסר הכשרות ,להשתתף באירועי ספורט מקומיים בענף
שאינו הענף בו הספורטאי או האדם האחר ביצע את העבירה כנגד כללי מניעת השימוש בסמים,
אך רק כל עוד אירוע הספורט אינו ברמה שעשויה להכשיר את הספורטאי או האדם האחר
להתמודד ,במישרין או בעקיפין )או לצבור נקודות( באליפות ארצית או אירוע בינלאומי.
ספורטאי או אדם אחר הנמצא בתקופת חוסר כשרות ,עדיין חייב להעביר דגימות לבדיקה.
10.10.2

הפרת איסור ההשתתפות בזמן חוסר כשרות

כאשר ספורטאי או אדם אחר שהוכרז חסר כשרות מפר את האיסור על השתתפות במהלך תקופת
חוסר הכשרות המפורטת בסעיף  ,10.10.1תוצאות השתתפותו ייפסלו ותקופת חוסר הכשרות
שהוטלה עליו במקור תחל שוב ממועד ההפרה .יהיה ניתן להפחית את תקופת הפסילה החדשה
בהתאם לסעיף  ,10.5.2במקרה שהספורטאי או האדם האחר יוכיח כי הוא אינו נושא באשם או
רשלנות מהותית להפרת איסור ההשתתפות .הקביעה אם הספורטאי או האדם האחר הפר את
האיסור על השתתפות ואם הפחתה על פי סעיף  10.5.2הולמת ,תיקבע ע"י ארגון מניעת השימוש
בסמים שביצע את ניהול התוצאות שהוביל להטלת תקופת הפסילה הראשונית.
10.10.3

מניעת תמיכה כספית בזמן חוסר כשרות

בנוסף לכך ,בגין כל עבירה כנגד כללי מניעת השימוש בסמים שאינה כרוכה בעונש מופחת בגין
חומרים ספציפיים כמפורט בסעיף  ,10.4החתומים מטה ,ארגון חבר בחתומים מטה ,כולל
התאחדות לאומית וממשלה יבטלו את כל או מקצת התמיכה הכספית וההטבות הקשורות בספורט
שקיבל אדם זה.
 10.11בדיקות השבה לפעילות
כתנאי לשיבה לפעילות בתום תקופת חוסר כשרות נתונה ,על הספורטאי במהלך תקופת השעייה זמנית או
חוסר כשרות לאפשר ל ,INAD-להתאחדות הלאומית המתאימה או לכל ארגון מניעת שימוש בסמים
המוסמך לביצוע בדיקות ,לבצע בדיקות מחוץ לתחרות ,ועליו  -אם יידרש  -לספק נתונים עדכניים ומדוייקים
באשר למקום הימצאו .במקרה שספורטאי הנמצא בתקופת חוסר כשרות יפרוש מהספורט או ייגרע ממאגר
הבדיקות מחוץ לתחרויות ויבקש לשוב לאחר מכן ,הוא לא יהיה זכאי לשוב אלא אם הספורטאי יודיע ל-
 ,INADלהתאחדות הלאומית המתאימה ולארגוני מניעת השימוש בסמים הרלבנטיים ,ונבדק בבדיקות מחוץ
לתחרות במשך תקופה העולה על הזמן המפורט בסעיף .5.6

סעיף 11
11.1

תוצאות מבחינת קבוצות

בדיקת קבוצות ספורט
כאשר יותר מחבר אחד בקבוצת ספורט קיבלו הודעה בדבר עבירה על כללי מניעת השימוש בסמים בהתאם
לסעיף ) 7ניהול תוצאות( בדבר אירוע ,הגוף המארגן את האירוע יבצע בדיקה ממוקדת מתאימה לקבוצה
במהלך תקופת האירוע.

11.2

תוצאות מבחינת ספורט קבוצתי
כאשר יותר מחבר אחד בקבוצת ספורט ביצעו עבירה על כללי מניעת השימוש בסמים במהלך תקופת
אירוע ,הגוף המארגן את האירוע יטיל על הקבוצה עונש מתאים )כגון ,הפסד נקודות ,פסילה מהשתתפות
בתחרות או אירוע ,או עונש אחר( בנוסף לעונשים שיוטלו על הספורטאים שביצעו את העבירה על כללי
מניעת השימוש בסמים.

11.3

גוף מארגן רשאי לקבוע תוצאות חמורות יותר לספורט קבוצתי
הגוף המארגן אירוע רשאי להחליט לקבוע כללים לאירוע המטילים על ספורט קבוצתי תוצאות חמורות יותר
מאלה המפורטים בסעיף  11.2למטרות אותו אירוע.

סעיף 12

סנקציות ועלויות כנגד איגודים לאומיים

הושאר ריק בכוונה.
סעיף 13
13.1

ערעורים

החלטות הנתונות לערעור
ניתן לערער על החלטות שהתקבלו בהתאם לכללי מניעת שימוש בסמים אלה כמפורט בזה בסעיפים 13.2
עד  13.4או כמצויין במקומות אחרים בכללי מניעת שימוש בסמים אלה .החלטות אלה יוותרו בתוקף
במהלך הערעור אלא אם ערכאת הערעור תקבע אחרת .לפני תחילת ערעור יש לבצע במלואה כל בחינה
של ההחלטות שהתקבלו ,כמפורט בכללים אלה או בכללי ארגון מניעת השימוש בסמים המבצע את הליך
הדיון בהתאם לסעיף ) 8למעט כמפורט בסעיף .(13.1.1
 WADA 13.1.1אינה חייבת למצות סעדים פנימיים
כאשר ל WADA-ניתנה הזכות לערער בהתאם לסעיף  13ושום גוף אחר לא ערער על החלטה
סופית בהליך של  WADA ,INADרשאית לערער במישרין על החלטה זו ל CAS-מבלי שיהיה עליה
למצות את כל הסעדים האחרים בהליך ה.INAD -

13.2

ערעורים על החלטות הנוגעות להפרת כללי מניעת שימוש בסמים ,תוצאות והשעייה זמנית
החלטה שבוצעה עבירה על כללי מניעת השימוש בסמים ,החלטה המטילה תוצאה בגין עבירה על כללי
מניעת השימוש בסמים ,החלטה שהליך העוסק בהפרת כללי מניעת השימוש בסמים אינו רשאי להימשך
בשל סיבות פרוצדוראליות )כולל ,למשל ,מרשם( ,החלטה בהתאם לסעיף ) 10.10.2הפרת איסור
השתתפות במהלך חוסר כשרות( ,החלטה כי ל INAD-אין סמכות שיפוטית בנוגע להפרת כללי מניעת
השימוש בסמים והעונש בגינה ,החלטת ארגון מניעת שימוש בסמים לא להגיש תלונה על ממצא בדיקות
מנוגד לתקנון או ממצא חריג כעבירה על כללי מניעת השימוש בסמים ,או החלטה שלא לתבוע בגין עבירה
על כללי מניעת השימוש בסמים לאחר חקירה בהתאם לסעיף  ,7.1.8והחלטה להטיל השעייה זמנית
כתוצאה משימוע זמני או כהפרה של סעיף – 7.6ניתנים לערעור רק בהתאם לתנאי סעיף  13.2זה.

 13.2.1ערעורים בנוגע לספורטאים ברמה בינלאומית
במקרים הנובעים מהשתתפות באירוע בינלאומי או במקרים העוסקים
בספורטאים ברמה בינלאומית ,ניתן לערער על ההחלטה אך ורק בפני  CASבהתאם לתנאים
הנוגעים לבית דין זה.
 13.2.2ערעורים בנוגע לספורטאים ברמה לאומית
במקרים הנוגעים לספורטאים ברמה לאומית הכפופים לסמכות ה ,INAD -שאינם זכאים לערער
בהתאם לסעיף  ,13.2.1ניתן לערער על ההחלטה לבית הדין לערעורים של .INAD
13.2.2.1

שימוע בבית הדין לערעורים של INAD

13.2.2.1.1

בית הדין לערעורים של  INADיורכב משלושה עורכי דין חברים בלשכת
עורכי הדין הישראלית.

13.2.2.1.2

החברים שימונו לא יהיו מעורבים קודם לכן במקרה או בהיבט כלשהו
של המקרה .בפרט ,איש מהחברים אינו רשאי לשקול קודם לכן בקשת
 TUEאו ערעור קודם הכרוך בספורטאי שבנדון .כל חבר ,עם מינויו,
יחשוף בפני היו"ר את כל הנסיבות שעשויות להשפיע על היותו חסר
פניות בנוגע למי מהצדדים.

13.2.2.1.3

במקרה שחבר ,שמונה ע"י יו"ר לשמוע את התיק ,אינו מוכן או אינו
מסוגל מסיבה כלשהי לשמוע את התיק ,רשאי יושב הראש למנות תחתיו
מחליף או למנות הרכב חדש מתוך המאגר.

13.2.2.1.4

לבית הדין לערעורים של  INADתהיה הסמכות ,על פי שיקול דעתו
הבלבדי ,למנות מומחה שיסייע או ייעץ להרכב לפי בקשתו.

13.2.2.1.5

ל INAD-נתונה הזכות להצטרף להליכים ולהשתתף כצד בדיוני בית הדין
לערעורים של .INAD

13.2.2.1.6

ההתאחדות הבינלאומית ו/או ההתאחדות לספורט הלאומית הנוגעת
בדבר ,אם אינה צד להליכים ,הוועד האולימפי הלאומי ,אם אינו צד
להליכים ,ו WADA-זכאים להשתתף כמשקיפים בדיוני בית הדין
לערעורים של .INAD

13.2.2.1.7

דיונים בכפוף לסעיף זה ימוצו במהירות האפשרית ובכל מקרה תוך
שלושה ) (3חודשים ממועד קבלת ההחלטה בבית הדין לערעורים של
 ,INADלמעט כאשר קיימות נסיבות חריגות.

13.2.2.1.8

דיונים הנערכים בקשר לאירועים רשאים להתנהל בצורה מזורזת.

13.2.2.2

הליכי בית הדין לערעורים של ") INADבית הדין"(

13.2.2.2.1

בכפוף לתנאי כללי מניעת השימוש בסמים ,לבית הדין נתונה הסמכות
לנהל את דיוניו.

13.2.2.2.2

דיוני בית הדין יהיו פתוחים לציבור ,אלא אם בית הדין יקבע שקיימות
נסיבות מיוחדות הדורשות אחרת.

13.2.2.2.3

המערער יגיש את טיעוניו ולאחר מכן יגישו הצדדים
המשיבים את טיעוניהם בתשובה.

13.2.2.2.4

אי השתתפות של צד כלשהו או נציגו בדיון לאחר
קבלת הודעה תיחשב כאילו ויתר על זכותו לשימוע .זכות זו תושב אם
יהיו לכך נימוקים סבירים.

13.2.2.2.5

לכל צד נתונה הזכות להיות מיוצג בדיון ,על חשבונו.

13.2.2.2.6

לכל צד נתונה הזכות למתורגמן בדיון ,במקרה שועדת המשמעת
תחליט שהדבר דרוש .ועדת המשמעת תקבע את זהות המתורגמן
והאחריות בדבר נשיאה בעלות עבודתו.

13.2.2.2.7

כל צד להליכים זכאי להציג הוכחות ,כולל זכות לזמן ולחקור עדים
)בכפוף לזכותו של ההרכב הדן במקרה לקבל עדות בטלפון ,בהצהרה
בכתב ,או הגשה פקס ,מייל ואמצעים אחרים(.

13.2.2.2.8

ניתן יהיה לבסס עובדות הקשורות להפרת כללי מניעת השימוש בסמים
באמצעות כל אמצעי אמין ,כולל הודאה .בית הדין רשאי לקבל עדות,
כולל עדות שמיעה ,כראות עיניו והוא רשאי לייחס לעדות זו את המשקל
שייראה לנכון.

13.2.2.2.9

בית הדין רשאי לדחות דיון או לקבוע דיון המשך.

13.2.2.2.10

בית הדין ,על פי בקשת אחד הצדדים להליכים או מיוזמתו ,רשאי לדרוש
מאחד או יותר מהצדדים לדיון לספק לו ו/או לצדדים האחרים לפני הדיון,
פרטים נוספים על המקרה שיוגשו ע"י אותו הצד בדיון ,כולל זהות העדים
שבכוונתו לזמן ,ועל צד זה לציית להוראה זו.

13.2.2.2.11

ניתן יהיה להקליט את הדיונים וכל הקלטה תהיה בבעלות  INADוהיא
תישמר על ידה.

13.2.2.3

החלטות בית הדין

13.2.2.3.1

דיוני בית הדין בנוגע להחלטתו יהיו פרטיים.

13.2.2.3.2

כל החלטת מיעוט או התנגדות יצויינו בנימוקים הכתובים .במקרה של
החלטת רוב ,היא תהווה את הכרעת ההרכב הדן.

13.2.2.3.3

החלטת בית הדין תוגש בכתב ,כולל תאריך וחתימות .בכל מקרה שבו
מבוטלת תקופת ההשעייה בהתאם לסעיף ) 10.5.1חוסר אשמה או
רשלנות( או תופחת בהתאם לסעיף ) 10.5.2הפרה או רשלנות שאינם
מהותיים( ,תסביר ההחלטה את הנימוקים לביטול או להפחתה .די
בחתימת יושב הראש או סגנו הרלבנטי.

13.2.2.3.4

החלטת בית הדין הישראלי תימסר לצדדים להליכים ,ל INAD-אם אינו
צד להליכים בהקדם האפשרי לאחר סיום הדיונים.

 13.2.3צדדים הרשאים לערער
במקרים הכפופים לסעיף  ,13.2.1לצדדים הבאים תהיה הזכות לערער לבית הדין) :א( ספורטאי או
אדם אחר נגדו ניתנה ההחלטה בגינה הוגש הערעור; )ב( הצד השני במקרה בגינו ניתנה
ההחלטה; )ג( ההתאחדות הבינלאומית הרלבנטית; )ד(  INADוארגון מניעת השימוש בסמים
במדינת מגוריו של האדם או במדינות שבהן האדם תושב או מחזיק ברישיון; )ה( הוועד האולימפי

הבינלאומי או ועד אולימפיאדת הנכים ,כאשר רלבנטי ,אם להחלטה השלכות
הנוגעות לאולימפיאדה או לאולימפיאדת הנכים ,כולל החלטות המתייחסות
לזכאות להשתתף באולימפיאדה או באולימפיאדת הנכים; )ו( .WADA
במקרים הכפופים לסעיף  ,13.2.2לצדדים הבאים תהיה הזכות לערער לוועדת הבחינה הארצית:
)א( ספורטאי או אדם אחר נגדו ניתנה ההחלטה בגינה הוגש הערעור; )ב( הצד השני במקרה בגינו
ניתנה ההחלטה; )ג( ההתאחדות הבינלאומית הרלבנטית; )ד( ארגון מניעת השימוש בסמים
במדינת מגוריו של האדם; )ה(  WADAבמקרים הכפופים לסעיף  .13.2.2ל WADA-ולהתאחדות
הבינלאומית נתונה הזכות לפנות לבין הדין של  INADבנוגע להחלטת ועדת הבחינה הארצית .כל
גוף המגיש ערעור זכאי לקבלת סיוע מבית הדין לקבלת כל הנתונים הרלבנטיים מארגון מניעת
השימוש בסמים שעל החלטתו הוגש הערעור ,והמידע יסופק לו על פי הוראת בית הדין.
ללא קשר לכל התנאים האחרים לעיל ,האדם היחיד הרשאי להגיש ערעור כנגד השעייה זמנית הוא
הספורטאי או האדם האחר עליו הוטלה ההשעייה הזמנית.
13.3

אי-מתן החלטה ע"י ה INAD -במועד
כאשר ה INAD -תמנע מלהעביר החלטה במקרה מסויים הנוגע לביצוע עבירה על כללי מניעת השימוש
בסמים עד מועד יעד סביר שנקבע ע"י  ,WADAה WADA -תהה רשאית לעתור לבית הדין לערעורים )(CAS
במישרין ,כאילו ה INAD-קיבלה החלטה ,בה לא מצאה הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים .במקרה
שהרכב הדן של ה CAS -יקבע שבוצעה עבירה על כללי מניעת השימוש בסמים וכי  WADAפעלה בצורה
סבירה בהחלטתה לפנות במישרין לבית הדין ,אזיי  INADתהיה מחוייבת להשיב ל WADA-את העלויות
ושכ"ט עורך דין בתביעתה בערעור.

13.4

ערעור על החלטות בדבר קבלת או דחיית פטור בשל שימוש רפואי )(TUE
החלטות  WADAההופכות קבלה או דחיית  TUEניתנות לערעור בפי ה CAS -אך ורק ע"י
ספורטאי או ארגון מניעת השימוש בסמים בגינם הקביעה שונתה .החלטות הדוחות  - TUEשלא שונו ע"י ה-
 – WADAניתנות לערעור ע"י ספורטאים ברמה בינלאומית וספורטאים אחרים בפני ה.CAS -
כאשר  INADאו גוף אחר שהוסמך ע"י ה INAD -אינם נוקטים פעולה בדבר בקשת  TUEשהוגשה כהלכה
תוך זמן סביר ,חוסר ההחלטה מצדם ניתן להחשב דחייה למטרת זכות הערעור המוקנות בסעיף זה.

13.5

ערעורים על החלטות בהתאם לסעיף 12
החלטות הניתנות ע"י ה INAD -בהתאם לסעיף  12ניתנות לערעור אך ורק בפני בית הדין כמפורט בסעיף
.13.3.2

13.6

מועד הגשת הערעור
 13.6.1המועד להגשת ערעור ל CAS -יהיה עשרים-ואחד ) (21ימים מתאריך קבלת ההחלטה ע"י הצד
המערער .ללא תלות בנ"ל ,הכללים הבאים יחולו בדבר ערעורים שהוגשו ע"י צד הזכאי לערער ,אך
שלא היה צד להליכים שהובילו להחלטה נשוא העתירה:
א(

תוך עשרה ) (10ימים מקבלת ההודעה על ההחלטה ,זכאי הצד הנ"ל לבקש מהגוף
שקיבל את ההחלטה עותק של התלונה ,עליה הסתמך גוף זה.

ב(

במקרה שבקשה מעין זו תוגש תוך פרק הזמן של עשרה ימים ,הצד המגיש את הבקשה
יוכל להגיש ערעור לבית הדין תוך עשרים-ואחד ) (21ימים ממועד קבלת החומר.

 13.6.3בנוסף לתנאים הנ"ל ,המועד האחרון להגשת ערעור או להתערבות ע"י ה-
 WADAיהיה המאוחר מבין הבאים:

סעיף 14

א(

עשרים-ואחד ) (21ימים לאחר המועד האחרון בו כל צד אחר בתיק
רשאי לערער ,או

ב(

עשרים-ואחד ) (21ימים לאחר ש WADA-תקבל את מלוא התיק הקשור בהחלטה.

דיווח וזיהוי

 14.1.1דוחות מצב )סטטוס(
ספורטאי שתלונה תוגש בגין דגימה שלו כ'ממצא בדיקה חמור' ) ,(Adverse Analytical Findingאו ספורטאי
או אדם אחר בגינם נקבע כי ביצעו עבירה על כללי מניעת השימוש בסמים לאחר בחינה ראשונית ,וכן
ההתאחדות הבינלאומית של הספורטאי ו WADA-יקבלו עדכונים שוטפים בדבר הסטטוס והממצאים של כל
בחינה או הליכים המתקיימים בכפוף לסעיפים ) 7ניהול תוצאות() 8 ,זכות לשימוע הוגן( או ) 13ערעור(
ויקבלו הסבר כתוב ומנומק או החלטה המסבירה את הפתרון לעניין.
 14.1.2סודיות
המידע הנ"ל לא ייחשף ע"י הארגונים המקבלים ,פרט מאשר לאנשים החייבים לדעת )הכוללים את האנשים
המתאימים בוועד האולימפי הלאומי ,ההתאחדות הלאומית והקבוצה  -כשמדובר בספורט קבוצתי( עד
שארגון מניעת השימוש בסמים האחראי לניהול התוצאות יגלה העניין לציבור ,או ימנע מביצוע גילוי ציבורי
בהתאם לסעיף  14.2להלן.
14.2

גילוי ציבורי
 14.2.1זהותו של כל ספורטאי או אדם אחר ש INAD-קבעה כי ביצע הפרה של כללי מניעת השימוש
בסמים תיחשף לציבור ע"י ה INAD -רק לאחר משלוח הודעה בנדון לספורטאי או לאדם האחר
ולארגוני מניעת השימוש בסמים הרלבנטיים ,בהתאם לסעיפים  7.2 ,7.1או .7.4
 14.2.2לא יאוחר מעשרים ) (20ימים לאחר שנקבע בשימוע בהתאם לסעיף ) 8הליך משמעתי( שאירעה
הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים ,או ויתור על שימוע ,או קביעת עבירה על כללי מניעת
השימוש בסמים בגינה לא הוגש ערעור במועד ,על  INADלדווח לציבור אודות יישוב עניין מניעת
השימוש בסמים ,כולל :הספורט ,כלל מניעת שימוש בסמים שהופר ,שם הספורטאי או האדם
האחר שביצע את העבירה ,החומר האסור או השיטה האסורה בה מדובר והעונש שהוטל .על
 INADגם לדווח לציבור בתוך עשרים ) (20ימים אודות החלטות בדבר ערעור על עבירות על כללי
מניעת השימוש בסמים INAD .גם תשלח את כל החלטות השימוע והערעור ל WADA-תוך פרק
הזמן הנ"ל.
 14.2.3בכל מקרה שבו ייקבע ,לאחר שימוע או ערעור ,כי הספורטאי או האדם האחר לא ביצע הפרה של
כללי מניעת השימוש בסמים ,יש לחשוף לציבור את ההחלטה רק בהסכמת הספורטאי או האדם
האחר נשוא ההחלטה .על  INADלעשות כמיטב יכולתה להשיג הסכמה זו ,ואם תושג ,עליה לחשוף
לציבור את ההחלטה כולה או באופן מתומצת שיאושר ע"י הספורטאי או האדם האחר.
 14.2.4למטרות סעיף  ,14.2פרסום יתבצע לכל הפחות ,באמצעות העלאת המידע הדרוש לאתר  INADאו
ההתאחדות הלאומית והשארתו שם למשך שנה אחת ) (1לפחות.

14.3

דיווח סטטיסטי
מדי שנה לפחות ,ה INAD -תפרסם דו"ח סטטיסטי כללי בדבר פעילויות פיקוח הסמים שלה ,ותעביר עותק
הדו"ח ל .WADA-ה INAD -רשאית גם לפרסם דיווחים בהם יופיע שמו של כל ספורטאי שנבדק ומועד כל
בדיקה.

14.4

מסלקה למידע על פיקוח על הסמים
 WADAתתפקד כמסלקה לנתוני בדיקות פיקוח על הסמים ותוצאות עבור ספורטאים
ברמה בינלאומית ,וספורטאים ברמה לאומית שנכללו במאגר הבדיקות הרשומות של  .INADבכדי לקדם את
תכנון הפצת בדיקות מתואמת ולמנוע כפילות מיותרת בבדיקות המבוצעות ע"י ארגוני מניעת השימוש
בסמים השונים INAD ,תדווח על כל הבדיקות במהלך תחרות ומחוץ לתחרות שבוצעו בספורטאים אלה
למסלקה של ה WADA-זמן קצר ככל האפשר לאחר ביצוע הבדיקות הללו .מידע זה יהיה נגיש לספורטאי,
להתאחדות הלאומית של הספורטאי ,לוועד האולימפי הלאומי או לוועד הלאומי לאולימפיאדת הנכים,INAD ,
ההתאחדות הבינלאומית ולוועד האולימפי הבינלאומי או לוועד הבינלאומי לאולימפיאדת הנכים.
על מנת שתוכל לשמש כמסלקה לנתוני בדיקות פיקוח על הסמים WADA ,פיתחה כלי ניהול מסדי נתונים –
 - ADAMSהמשקף עקרונות חדשים בדבר סודיות נתונים .מידע פרטי אודות ספורטאי ,צוות תמיכה
בספורטאים ואנשים אחרים המעורבים בפעילויות מניעת שימוש בסמים יוחזק ע"י  WADAתחת פיקוח
רשויות השמירה על הפרטיות בקנדה ,בסודיות מוחלטת ובהתאם לתקן הבינלאומי להגנה על סודיות.

14.9

נתונים פרטיים
בביצוע חובותיהן בהתאם לכללים אלה ,ה INAD -או ההתאחדויות הלאומיות רשאיות לאסוף ,לשמור ,לעבד
או לגלות מידע אישי בדבר ספורטאים וצדדים שלישיים INAD .או ההתאחדות הלאומית יוודאו כי הן
מצייתות לחוקי הגנת נתונים ופרטיות בנוגע לאופן הטיפול במידע זה ,וכן לתקן הבינלאומי להגנה על
פרטיות שיאומץ ע"י  WADAבכדי להבטיח שספורטאים ואנשים שאינם ספורטאים יקבלו מידע מלא ,וכאשר
הדבר נדרש ,יסכימו לטיפול במידע האישי שלהם בנוגע לפעילויות מניעת שימוש בסמים בהתאם לתקנון
ולכללי מניעת שימוש בסמים אלה.

סעיף 15

הכרה הדדית

15.1

בכפוף לזכות הערעור המפורטת בסעיף ) 13ערעורים( ,תוצאות בדיקות ,TUE ,שימועים והחלטות סופיות
אחרות של כל התאחדות לאומית או אחד החתומים מטה ,התואמים את התקנון ונמצאים בתחום הסמכות
של ההתאחדות הלאומית או החתום מטה ,יוכרו ויכובדו ע"י  INADוכל ההתאחדויות הלאומיות.

15.2

 INADוההתאחדויות הלאומיות יכירו בפעולות דומות של גופים אחרים שלא אימצו את התקנון ,אם כללי
גופים אלה עולים בקנה אחד עם התקנון מכל בחינה אחרת.

15.3

בכפוף לזכות הערעור המוקנית בסעיף ) 13ערעורים( ,כל החלטה מטעם  INADהנוגעת להפרת כללי מניעת
השימוש בסמים אלה תוכר ע"י כל ההתאחדויות הלאומיות ,שינקטו את כל הצעדים הדרושים למימוש
ההחלטה.

סעיף 16

תקופת התיישנות

לא תבוצע פעולה כלשהי כנגד ספורטאי או אדם אחר בגין הפרת כללי מניעת השימוש בסמים המפורטים בזה אלא
אם פעולה זו החלה תוך שמונה ) (8שנים מהמועד שבו נטען שבוצעה ההפרה.
סעיף 17

דיווחי ציות של  INADהנשלחים לWADA-

 INADתדווח ל WADA-על ציות מטעם  NADOלתקנון מדי שנתיים ותנמק אי-קיום של תקנות.
סעיף 18

תיקון ,פרשנות ותוקף

18.1

 INADרשאית לתקן את כללי מניעת השימוש בסמים אלה מעת לעת.

18.2

התיקונים ייכנסו לתוקף וייושמו ע"י התאחדויות ספורט לאומיות שלושה חודשים לאחר אישורם ,אלא אם
נאמר אחרת בגוף התיקון.

18.3

כללי מניעת שימוש בסמים אלה יפורשו כטקסט בלתי תלוי ואוטונומי ,ללא התייחסות
לחוקים ותקנות קיימים ,למעט כמפורט בסעיף .18.6

18.4

כותרות כללי מניעת השימוש בסמים אלה נועדו לנוחות בלבד ולא ייחשבו לחלק ממהות כללי מניעת
השימוש בסמים ולא ישפיעו באופן כלשהו על לשון התנאים שאליהם הן מתייחסות.

18.5

ההקדמה ,נספח ) 1הגדרות( והתקנים בינלאומיים המונפקים ע"י  WADAייחשבו לחלקים בלתי נפרדים
מכללי מניעת השימוש בסמים אלה.

18.6

כללי מניעת השימוש בסמים אלה אומצו בכפוף לתנאים המתאימים בתקנון ויפורשו במידה התואמת את
הסעיפים הרלבנטיים בתקנון.

18.7

הערות המציינות תנאים שונים בתקנון ובכללי מניעת השימוש בסמים אלה ישמשו לפירוש כללי מניעת
השימוש בסמים אלה.

18.8

במקרה שסעיף כלשהו של כללי מניעת השימוש בסמים אלה ייחשב לבלתי תקף ,בלתי ניתן לאכיפה או
בלתי חוקי מכל סיבה שהיא ,כללי מניעת השימוש בסמים אלה יוותרו במלוא תוקפם למעט הסעיף הנ"ל,
שייחשב כאילו נמחק בהיותו בלתי תקף ,בלתי ניתן לאכיפה או בלתי חוקי.

סעיף 19
19.1

תנאי מעבר ותוקף

כללי מניעת השימוש בסמים אלה ייכנסו למלוא תוקפם ותחולתם ב 1-באוקטובר ") 2011התאריך
האפקטיבי"( .הכללים לא יחולו באופן רטרואקטיבי בדבר עניינים שהיו פתוחים קודם לתאריך האפקטיבי.
ואולם ,החריגים הבאים יחולו:
 19.1.1בנוגע למקרה הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים כלשהו הפתוח נכון לתאריך האפקטיבי ,וכל
מקרה הפרת כללי מניעת השימוש בסמים שהובא לדיון לאחר התאריך האפקטיבי המבוסס על
הפרת כללי מניעת השימוש בסמים שאירעה קודם לתאריך האפקטיבי  -המקרה יהיה כפוף לכללי
מניעת השימוש בסמים הממשיים שהיו בתוקף במועד התרחשות הפרת כללי מניעת השימוש
בסמים ,אלא אם הרכב הדן במקרה יקבע כי עקרון ) lex mitiorהמקל עם הנאשם( חל על המקרה
בהתאם לנסיבות.
 19.1.2כל הפרה של סעיף ) 2.4בין אם המנעות מבדיקה או הגשה( שהוכרז על פי תקנון  INADכאילו היה
בתוקף קודם לתאריך האפקטיבי  -ולא פג קודם לתאריך התפוגה ועשוי להחשב להפרת 'הימצאות'
בהתאם לסעיף  11של תקן הבדיקות הבינלאומי ,יטופל וניתן יהיה להסתמך עליו קודם לתפוגה,
בהתאם לתקן הבדיקות הבינלאומי.
 19.1.3במקרים בהם ההחלטה הסופית שקבעה הפרת כללי מניעת השימוש בסמים ניתנה קודם לתאריך
האפקטיבי  -אך הספורטאי או האדם האחר עדיין בתקופת פסילה בתאריך האפקטיבי  -רשאי
הספורטאי או האדם האחר לעתור לארגון מניעת השימוש בסמים הנושא באחריות לניהול תוצאות
הפרת כללי מניעת השימוש בסמים לשקול הפחתה בתקופת הפסילה ,לנוכח כללי מניעת השימוש
בסמים אלה .על עתירה זו להתבצע לפני תפוגת תקופת הפסילה .ניתן יהיה לערער על ההחלטה
שתינתן בהתאם לסעיף  .13.2כללי מניעת שימוש בסמים אלה אינם חלים על מקרה הפרת כללי
מניעת השימוש בסמים בו ניתנה החלטה סופית שקבעה את הפרת כללי מניעת השימוש בסמים
ושתקופת הפסילה פגה.
 19.1.4תמיד בכפוף לסעיף  ,10.7.5עבירות על כללי מניעת השימוש בסמים שבוצעו במסגרת כללים שהיו
בתוקף קודם לתאריך האפקטיבי ייחשבו לעבירות קודמות למטרות קביעת סנקציות לפי סעיף
 .10.7כאשר הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים שארעה לפני התאריך האפקטיבי כללה חומר
המטופל כחומר מוגדר במסגרת כללי מניעת שימוש בסמים אלה ,אשר בגינו הושתה תקופת חוסר
כשרות של שנתיים ומטה ,תיחשב העבירה כנושאת עונש מופחת למטרות סעיף .10.7.1

סעיף 20
20.1

תפקידים נוספים ואחריות המוטלת על ספורטאים ואנשים אחרים

תפקידים ותחומי אחריות של ספורטאים:
 20.1.1הכרת כללי מניעת השימוש בסמים אלה וציות להם.
 20.1.2התייצבות לאיסוף דגימות.
 20.1.3נטילת אחריות ,בהקשר של מניעת שימוש בסמים ,בדבר חומרים שהם נוטלים ומשתמשים בהם.
 20.1.4עדכון אנשי רפואה בדבר חובתם לא להשתמש בחומרים אסורים ושיטות אסורות ונטילת אחריות
ע"מ לוודא שכל טיפול רפואי שיקבלו אינו מפר את כללי מניעת השימוש בסמים אלה.

20.2

תפקידים ותחומי אחריות של צוות תמיכה בספורטאים:
 20.2.1הכרת כללי מניעת השימוש בסמים אלה וציות להם.
 20.2.2שיתוף פעולה עם תוכנית בדיקת הספורטאים.
 20.2.3שימוש בהשפעתם על ערכי והתנהגות הספורטאי לטיפוח עמדות נגד סמים.

נספח 1

הגדרות

 : ADAMSמערכת ניהול ופיקוח למניעת שימוש בסמים ) Anti Doping Administration and
 ,(Management Systemכלי ניהול מסדי נתונים אינטרנטי להוספת נתונים ,אחסון ,שיתוף ודיווח
המיועדת לסייע לבעלי עניין ב WADA-בפעולות מניעת השימוש בסמים שלהם בהתאם לחקיקה בדבר הגנת נתונים.
ממצא בדיקה חמור :דיווח מעבדה או גוף בדיקה אחר המאושר ע"י  ,WADAהפועל בהתאם לתקנון המעבדות
הבינלאומי ומסמכים טכניים רלבנטיים ,שזיהתה בדגימה נוכחות של חומר אסור או מטבוליטים או סמנים של חומר
כזה )כולל כמויות מוגברות של חומרים המיוצרים באופן טבעי בגוף( או הוכחות לשימוש בשיטה אסורה.
ארגון מניעת שימוש בסמים :ארגון החתום מטה האחראי לאימוץ כללים וייזום ,מימוש ואכיפת חלק כלשהו בתהליך
הפיקוח על הסמים .הדבר כולל ,בין היתר ,את הוועד האולימפי הבינלאומי והוועד הבינלאומי לאולימפיאדת הנכים,
מארגני אירועים גדולים אחרים המבצעים בדיקות באירועים שהם מארגנים ,WADA ,התאחדויות בינלאומיות
וארגונים לאומיים למניעת שימוש בסמים.
ספורטאי :כל אדם המשתתף בספורט ברמה בינלאומית )כהגדרת כל התאחדות בינלאומית( ,ברמה לאומית
)כהגדרת כל ארגון מניעת שימוש בסמים לאומי ,כולל אך ללא הגבלה ,אנשים הרשומים במאגר הבדיקות הרשומות
של הארגון( ,וכל מתחרה אחר בספורט הכפוף בצורה אחרת לסמכות השיפוטית של אחד החתומים מטה ,או ארגון
ספורט אחר שקיבל על עצמו את התקנון.
על כל תנאי התקנון ,כולל למשל בדיקות ו TUE-לחול על מתחרים ברמה בינלאומית ולאומית .מקצת ארגוני מניעת
השימוש בסמים הלאומיים יכולים להחליט לבדוק וליישם את כללי מניעת השימוש בסמים בדבר מתחרים ברמת
ספורט פנאי או מתחרים קשישים ,שאינם מתחרים ברמה לאומי בהווה או בעתיד .אולם ,ארגוני מניעת שימוש
בסמים לאומיים אינם חייבים להחיל את כל היבטי התקנון בגין אנשים אלה .ניתן לקבוע כללים לאומיים ספציפיים
לפיקוח על שימוש בסמים בקרב ספורטאים שאינם ברמה בינלאומית או לאומית מבלי שיתנגשו בתקנון .לפיכך,
מדינה יכולה להחליט לבדוק מתחרים ברמת פנאי ,אך לא לדרוש  TUEאו נתונים על מקום הימצאם .באותו האופן,
מארגן אירועים המקיים אירוע למתחרים קשישים בלבד יכול להחליט כי יבדוק את המתחרים אך לא ידרוש  TUEאו
נתונים בדבר מיקומם .למטרות סעיף ) 2.8נתינה או ניסיון נתינה( ולמטרות מידע וחינוך בנושא מניעת שימוש
בסמים ,כל אדם המשתתף בספורט תחת סמכות כל אחד מהחתומים מטה ,ממשלה או ארגון ספורט אחר המקבל
על עצמו את התקנון ייחשב ספורטאי.
צוות תמיכה בספורטאים :כל מאמן ,מדריך ,מנהל ,סוכן ,צוות קבוצה ,נושא משרה ,רופא ,עוסק במקצוע פרא-רפואי,
הורה או כל אדם העובד ,מטפל או מסייע לספורטאי המשתתף או מתכונן לקראת תחרות ספורט.
ניסיון :עיסוק מכוון בהתנהגות המהווה צעד מהותי במסלול התנהלות המתוכנן להסתיים בביצוע הפרה של כלל
למניעת שימוש בסמים .ואולם ,בתנאי שלא תהיה הפרה של כלל מניעת שימוש בסמים המבוססת רק על ניסיון
לביצוע עבירה ,אם האדם יחזור בו מהניסיון ,לפני שצד שלישי שאינו מעורב בניסיון יגלה זאת.
ממצא חריג :דו"ח מעבדה או גוף אחר המאושר בידי  ,WADAהדורש חקירה נוספת בהתאם לתקן המעבדות
הבינלאומי או מסמכים טכניים רלבנטיים קודם לקביעת ממצא בדיקה חמור.
 :CASבית הדין לבוררות בספורט.
תקנון :תקנון מניעת השימוש בסמים העולמי.
תחרות :מרוץ בודד ,תחרות ,משחק או אירוע ספורטיבי יחיד .למשל ,משחק כדורסל או גמר מרוץ  100מטר
באתלטיקה באולימפיאדה .כאשר מדובר במרוצים בשלבים או תחרויות ספורט אחרות בהן הפרסים ניתנים על בסיס
יומי או בסיס ביניים אחר ,ההבחנה בין תחרות לאירוע תהיה בהתאם לכללי ההתאחדות הבינלאומית הרלבנטית.
תוצאות הפרה של כללי מניעת שימוש בסמים :כאשר ספורטאי או אדם אחר מפר את כללי מניעת השימוש בסמים
הדבר עלול להוביל לאחד או יותר מהבאים) :א( פסילה פירושה ביטול תוצאות שהשיג הספורטאי בתחרות או אירוע
מסויים ,עם כל ההשלכות הנובעות מכך ,כולל החרמת מדליות ,נקודות ופרסים; )ב( חוסר כשרות :פירושו שספורטאי
או אדם אחר מנוע לפרק זמן נתון מהשתתפות בכל תחרות או פעילות אחרת ומימון בהתאם לסעיף ) ;10.10ג(
השעייה זמנית :פירושה שהספורטאי או האדם האחר מנוע באופן זמני מלהשתתף בכל תחרות קודם לקבלת
החלטה סופית בשימוע שנערך על פי סעיף ) 8הליכים משמעתיים(.

פסילה :ראה "תוצאות הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים" לעיל.
פיקוח על שימוש בסמים :כל השלבים והתהליכים החל בתכנון פריסת הבדיקות ועד יישוב ערעור
כלשהו ,כולל כל השלבים והתהליכים שביניהם כגון מתן מידע אודות הימצאות ,איסוף דגימות וטיפול בהן ,בדיקות
מעבדה ,TUE ,ניהול תוצאות ודיונים.
אירוע :סדרת תחרויות נפרדות המתנהלות יחד במסגרת גוף מארגן אחד )כגון ,אולימפיאדה ,אליפות העולם של
 FINAאו המשחקים הפאן-אמריקנים(.
תקופת אירוע :הזמן שבין תחילתו וסופו של אירוע ,כפי שנקבע ע"י הגוף המארגן את האירוע.
במהלך תחרות :אלא אם נאמר אחרת בכללים של התאחדות בינלאומית או ארגון מניעת שימוש בסמים רלבנטי
אחר" ,במהלך תחרות" פירושו פרק הזמן המתחיל שתים-עשרה שעות לפני תחרות בה הספורטאי אמור להשתתף
ועד לסיום התחרות הנ"ל ,כולל תהליך איסוף הדגימות הקשור בתחרות זו.
תוכנית משקיפים בלתי תלויים :צוות משקיפים תחת פיקוח  ,WADAהמשקיפים ורשאים לספק הנחיות לגבי תהליך
הפיקוח על הסמים באירועים מסויימים ולהגיש דיווח על מה שראו.
ספורט אישי :כל ספורט שאינו ספורט קבוצתי.
חוסר כשרות :ראה "תוצאות הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים" לעיל.
אירוע בינלאומי :אירוע שבו הוועד האולימפי הבינלאומי ,הוועד הבינלאומי לאולימפיאדת הנכים ,התאחדות
בינלאומית ,מארגני אירוע גדול או ארגון ספורט בינלאומי אחר הוא הגוף המנהל את האירוע או ממנה את בעלי
התפקידים הרשמיים באירוע זה.
ספורטאי ברמה בינלאומית :ספורטאים שנרשמו ע"י התאחדות בינלאומית אחת או יותר במאגר הבדיקות הרשומות
של התאחדות בינלאומית
תקן בינלאומי :תקן שאומץ ע"י  WADAבתמיכה בתקנון .ציות לתקן בינלאומי )בניגוד לתקן ,נוהג או נוהל חלופי(
מספק בכדי להסיק שההליכים המפורטים בתקן הבינלאומי בוצעו כלשונם .תקנים בינלאומיים כוללים גם מסמכים
טכניים פורסמו קודם לפרסום התקן הבינלאומי.
מארגני אירועים גדולים :האיגודים היבשתיים של הוועדות האולימפיות הלאומיות וארגונים בינלאומיים אחרים
למכלול ענפי ספורט ,הפועלים כגוף המפקח על כל אירוע בינלאומי של יבשת ,אזור וכו'.
סמן :תרכובת ,קבוצת תרכובות או פרמטרים ביולוגיים המציינים שימוש בחומר אסור או שיטה אסורה.
מטבוליט :כל חומר שנוצר בתהליך ביו-טרנספורמציה.
ארגון מניעת שימוש בסמים לאומי :הגופים שכל מדינה מעניקה להם את האחריות הראשונית והסמכות לאימוץ
ומימוש כללי מניעת שימוש בסמים ,ניהול איסוף הדגימות ,ניהול תוצאות הבדיקות וניהול כל הדיונים  -כל אלה,
ברמת לאומית .הדבר כולל גוף שמונה ע"י מספר מדינות כארגון מניעת שימוש בסמים אזורי במדינות אלו .אם
הרשויות הציבוריות הרלבנטיות לא העניקו את המינוי ,הוועד האולימפי הלאומי של אותה מדינה יהווה את הגוף הזה
או ימנה אותו .למטרת כללי מניעת שימוש בסמים אלה INAD ,הוא הגוף הממונה.
אירוע לאומי :כל אירוע ספורט בהשתתפות ספורטאים ברמה בינלאומית ולאומית שאינו אירוע בינלאומי.
התאחדות לאומית :גוף לאומי ,פרובינציאלי או טריטוריאלי השולט בספורט בישראל או בחלק ממנה והחברים,
מועדונים ,קבוצות ,ארגונים וליגות המסונפים אליו.
ספורטאי ברמה לאומית :ספורטאי שאינו ספורטאי ברמה בינלאומית שהוכלל ע"י ה INAD-במאגר הבדיקות
הרשומות.

ועד אולימפי לאומי :הארגון המוכר ע"י הוועד האולימפי הבינלאומי .המונח "ועד אולימפי לאומי"
כולל גם את איגוד הספורט הלאומי במדינות בהן איגודי הספורט הלאומיים נושאים אחריות
המאפיינת את הוועד האולימפי הלאומי בתחום מניעת השימוש בסמים.
ללא הודעה מראש :בדיקת סמים המתקיימת מבלי שהספורטאי מקבל התרעה על כך ובה הספורטאי מלווה
בהתמדה מרגע ההודעה ועד לנטילת הדגימה.
חוסר אשמה או רשלנות :ספורטאי המוכיח כי לא היה מודע ולא חשד ,ולא היה מסוגל לדעת או לחשוד באופן סביר
גם אילו השתמש בזהירות מרבית ,כי הוא השתמש או קיבל חומר אסור או שיטה אסורה.
חוסר אשמה או רשלנות מהותית :ספורטאי המוכיח שאשמתו או רשלנותו ,כאשר יובאו בחשבון כלל הנסיבות
והקריטריונים ל"חוסר אשמה ורשלנות" לא הייתה מהותית בנוגע להפרת כללי מניעת השימוש בסמים.
מחוץ לתחרות :כל פעולת פיקוח על שימוש בסמים שאינה נעשית במהלך תחרות.
משתתף :כל ספורטאי או איש צוות תמיכה בספורטאי.
אדם :אדם טבעי ,ארגון או גוף אחר.
החזקה ) :(possessionהחזקה פיזית ממשית או החזקה קונסטרוקטיבית )שתיקבע רק אם האדם בעל שליטה
בלבדית על החומר האסור או השיטה האסורה או על המקום בו נמצא חומר אסור או שיטה אסורה(; עם זאת בתנאי
שאם לאדם אין שליטה בלבדית על החומר האסור או השיטה האסורה או על המקום בו נמצא חומר אסור או שיטה
אסורה ,בעלת קונסטרוקטיבית תיקבע רק אם האדם היה מודע לנוכחות החומר האסור או השיטה האסורה והיה
בכוונתו לממש את שליטתו בהם .עם זאת בתנאי שלא תמצאה הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים המבוססת
אך ורק על החזקה ,אם קודם לקבלת הודעה מסוג כלשהו שהאדם ביצע הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים,
האדם נקט פעולות ממשיות המוכיחות שאותו אדם מעולם לא התכוון להחזיק ודחה את ההחזקה באמצאות הצהרה
מפורשת על כך לארגון מניעת שימוש בסמים .למרות כל דבר הנאמר בניגוד לכך בהגדרה זו ,רכישה )כולל באמצעי
אלקטרוני כלשהו או אמצעי אחר( של חומר אסור או שיטה אסורה מהווה החזקה מצד האדם שביצע את הרכישה.
רשימת איסורים :רשימה בה מפורטים החומרים האסורים והשיטות האסורים.
שיטה אסורה :כל שיטה המצויינת ככזו ברשימת האיסורים.
חומר אסור :כל חומר המצויין ככזה ברשימת האיסורים.
דיון )שימוע( מקדים :למטרות סעיף  ,7.6דיון בהליך מקוצר שמתרחש לפני דיון בהתאם לסעיף ) 8הליכים
משמעתיים( ,המספק לספורטאי הודעה והזדמנות להשמיע את דבריו הן בכתב והן בעל-פה.
השעייה זמנית :ראה "תוצאות הפרה של כללי מניעת השימוש בסמים" לעיל.
חשיפה ציבורית או דיווח ציבורי :הפצה או חלוקת מידע לציבור הכללי או לבני אדם פרט לאלה הזכאים לקבל הודעה
מוקדמת בהתאם לסעיף ) 7ניהול תוצאות( ו) 14-דיווח והכרה(.
מאגר בדיקות רשומות :מאגר ספורטאים ברמה גבוהה שנוצר בנפרד ע"י כל התאחדות בינלאומית וארגון מניעת
שימוש בסמים לאומי ,הנתונים הן לבדיקות במהלך תחרות ולבדיקות מחוץ לתחרות במסגרת תוכנית פריסת
הבדיקות של אותה התאחדות בינלאומית או ארגון מניעת שימוש בסמים לאומי.
דגימה :כל חומר ביולוגי שנאסף למטרות פיקוח על שימוש בסמים.
החתומים מטה :הגופים שחתמו על התקנון והסכימו לפעול לפיו ,כולל הוועד האולימפי הבינלאומי ,התאחדויות
בינלאומיות ,הוועדה לאולימפיאדת הנכים הבינלאומית ,ועדים אולימפיים לאומיים ,ועדים לאומיים לאולימפיאדת
הנכים ,מארגני אירועים חשובים ,ארגונים לאומיים למניעת שימוש בסמים ו.WADA-

חומרים מפורטים :כמוגדר בסעיף .4.2.2
סיוע ממשי :למטרות סעיף  ,10.5.3על אדם המגיש סיוע ממשי (1) :לחשוף במסגרת תצהיר כתוב
וחתום את מלוא המידע שבידו בנוגע להפרת כללי מניעת השימוש בסמים ,וכן ) (2לשתף פעולה
בצורה מלאה עם חקירת ושיפוט כל מקרה הקשור במידע הנ"ל ,כולל למשל ,מתן עדות בדיון אם יתבקש לעשות כן
ע"י ארגון מניעת השימוש בסמים או הרכב בפניו מתקיים השימוע .בנוסף לכך ,המידע שיספק חייב להיות אמין
ולהוות חלק משמעותי בכל תיק בו המידע יועלה ,ואם לא יפתח תיק ,עליו לספק בסיס מספק לפיו אפשר יהיה
להגיש תביעה.
טיפול ) :(Tamperingשינוי למטרה בלתי הולמת ובאופן בלתי הולם; גרימת השפעה בלתי הולמת; התערבות בלתי
הולמת; הכשלה ,הטעייה או עיסוק ברמאות כלשהי לשם שינוי תוצאות או מניעת קיום הליכים רגילים ,או מתן מידע
מטעה לארגון מניעת שימוש בסמים.
בדיקה ממוקדת :בחירת ספורטאים לבדיקה בה נבחרים ספורטאים מסויימים או קבוצות ספורטאים בצורה שאינה
אקראית לבדיקה בזמן נתון.
ספורט קבוצתי :ספורט שבו מותרת החלפת שחקנים במהלך תחרות.
בדיקה :החלק בתהליך הפיקוח על הסמים הכרוך בתכנון פריסת בדיקות ,איסוף דגימות ,טיפול בדגימות והעברת
הדגימות למעבדה.
סחר :מכירה ,הענקה ,משלוח ,שיגור ,אספקה או הפצת חומר אסור או שיטה אסורה )פיזית או באמצעים
אלקטרוניים ואחרים( ע"י ספורטאי ,איש צוות תמיכה בספורטאי או כל אדם אחר הכפוף לסמכות שיפוטית של ארגון
מניעת שימוש בסמים לכל צד שלישי .אולם ,בתנאי שהגדרה זו לא תכלול מעשים של עובדי רפואה אמיתיים
המספקים חומר אסור המשמש למטרות ריפוי אמיתיות וחוקיות או בצידוק קביל אחר ,ואינו כולל פעולות הכרוכות
בחומרים אסורים שאינם אסורים בבדיקות מחוץ לתחרות אלא אם הנסיבות כמכלול מראות כי החומרים האסורים
הנ"ל אינם מיועדים למטרות רפואיות אמיתיות וחוקיות.
 :TUEפטור לשימוש רפואי )(Therapeutic Use Exemption
ועידת אונסקו :הוועידה הבינלאומית למניעת שימוש בסמים בספורט שאומצה ע"י הוועידה הכללית ה 33-של אונסקו
ב 19-באוקטובר  ,2005כולל כל תיקון שאימצו המדינות החתומות על האמנה וכן ועידת הצדדים לאמנה
הבינלאומית נגד סמים בספורט.
שימוש :ניצול ,יישום ,בליעה ,הזרקה או צריכה בכל אמצעי שהוא של חומר אסור או שיטה אסורה.
 :WADAהסוכנות העולמית למניעת שימוש בסמים ).(World Anti‐Doping Agency

